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     1. SV. FRANTIŠEK 
 
     Narodil se roku 1181 nebo 1182 jako syn zámožného kupce se suknem Pietra Bernadone a 
jeho manželky Piky, o níž je známo, že pocházela ze šlechtického rodu a pravděpodobně svůj 
původ odvozovala z Provensálska. Matka ho nechala pokřtít jménem Giovanni – Jan, podle 
Jana Křtitele. Není známo kdy a proč tehdy neobvyklé jméno nahradilo jméno Jan. Existují tři 
hlavní hypotézy: když se otec Bernadone vrátil z cest po Francii, dal synovi přezdívku 
Francesco, pravděpodobně jako výraz náklonnosti k Frankům; toto jméno si dal František sám 
jako poctu své matce; nebo šlo o trvale užívanou přezdívku, jíž se mu dostalo v mládí pro 
jeho nadšení francouzštinou. Jeho výchova směřovala spíše k praktickým znalostem 
potřebným k obchodu, naučil se základům psaní a latiny a výborně francouzštinu, kterou prý 
rád používal a tento zájem ještě podporovala jeho matka. 
     Františkovo mládí bylo ovlivněno písněmi francouzských trubadúrů o rytířském životě a 
rytířskými ideály. Jeho otec sice nebyl urozený, ale byl zámožný a velmi vážený, a proto 
mohl František navazovat přátelství se šlechtickými synky, cvičit se ve zbrani i ve zpěvu, 
utrácet hodně peněz a žít úplně jako mladý aristokrat – honosně se oblékat, pořádat hostiny a 
pitky, jezdit na koni, tančit apod. Byl mezi nimi oblíben, a tak se podle starého folklorního 
obřadu stal jejich vůdcem a byl zván princeps iuventutis. Lákaly ho bitvy a válčení. K tomu 
mu také nechyběla v Assisi příležitost, neboť tam probíhal dvojí boj, jednak mezi stoupenci 
papeže a stoupenci císaře, jimž oběma šlo o to, mít pro sebe velmi dobře situované opevněné 
místo s jeho obávanou tvrzí La Rocca, a dále mezi šlechtou a assiským lidem, to znamená 
mezi starými feudálními rody a novým kupeckým měšťanstvem, které s podporou lidu chtělo 
vytvořit komunu, jež by měla zajistit nezávislost na Němcích a papežencích a na feudální 
aristokracii. V té době se stalo, že císařský místodržící Konrád vévoda ze Spoleta se musel 
podvolit papeži, a jen co opustil Assisi, tamní občané vzali útokem jeho tvrz a roku 1200 ji 
dobyli. Odmítli ji vydat papežským legátům, zbořili šlechtické paláce ve městě a hrady a 
v okolí, část šlechty povraždili a ostatní donutili k vyhnanství. Francesco Bernadone se těchto 
bojů pravděpodobně zúčastnil. Vyhnané šlechtické rody (např. rodina budoucí svaté Kláry, 
rod Offreduccio di Favarone) se uchýlily do Perugie, odedávné sokyně Assisi, a ta vyhlásila 
Assisi válku. Mezi jinými v této válce, ovšem na straně města Assisi, bojoval i František,  a 
tak jako oni po bitvě u Ponte San Giovanni na Tibeře roku 1202 padl do zajetí a byl přiveden 
do Perugie. Tam byl celý rok vězněn a do Assisi se vrátil teprve na sklonku roku 1203. 
     Hned jak se vrátil, pokračoval ve svém dosavadním rozmařilém životě. Po nějakém čase 
onemocněl a začal si uvědomovat, že s jeho životem to není úplně v pořádku, ale nevěděl, jak 
ho má změnit, aby našel rovnováhu. V tu dobu na jihu Itálie sbíral vojsko proti císařským 
vojskům slavný Walter z Brienne ve službách papeže a František a mnoha dalšími se tam 
vypravil. Tuto cestu ale nedokončil, hned první den cesty měl vidění, které začalo změnu jeho 
života. Nikdo neví, co se mu zjevilo a co se uvnitř něj dělo. Jaké měl František myšlenky a 
niterné vidiny, o tom se nikdy nezmiňoval. Když dorazili do Spoleta, dostal horečku a pak se 
sám vrátil do Assisi. Drahou zbroj daroval na cestě zchudlému šlechtici. Jeho rodiče i lidé 
byly jeho návratem překvapeni, neboť se chtěl vrátit jako slavný vládce. František se sice 
vrátil mezi své druhy, ale často se sám potuloval a přemýšlel a postupně se jich více stranil. 
Trávil čas ve společnosti chudáků a žebráků a štědře je obdarovával. Také sebral balík sukna, 
prodal ho a všechen výtěžek z něho věnoval chudému knězi ze zchátralého kostelíka San 
Damiano poblíž Assisi, a také se sám pustil do oprav tohoto kostelíka. Jeho otec velmi zuřil a 
dal ho hledat, František se před ním ukryl, ale po nějaké době se vrátil do Assisi. Rozzuřený 
otec ho uvěznil v domě, odkud se Františkovi s matčinou pomocí podařilo prchnout. Hledal 
útočiště u biskupa a v jeho přítomnosti učinil prohlášení, ve kterém skončil se svým 
předchozím životem, vzdal se majetku, svlékl se do naha a dal tak najevo, že se zbavuje 
naprosto všeho. 



     Dalším krokem bylo to, že šel mezi malomocné, což se mu předtím zdálo nesnesitelně 
hrozné. Překonáním odporu mu vnesl do života křesťanskou lásku k trpícímu, službu těm 
nejnešťastnějším a nejubožejším. V kostele sv. Damiána měl jednou vidění, v němž k němu 
bůh hovořil: „Františku, jdi a obnov můj dům, který, jak vidíš, se rozpadá…“(„Vade, 
Francisce, et repara domum meam…“) František to vzal doslova, dále pracuje na opravě San 
Damiana a když byl kostelík opraven, pokračoval na kostele sv. Petra u hradeb a posléze 
v Porciuncule, oratoři v lesích, v blízkosti dvou leprosárií, sv. Magdalény a sv. Salvátora. Tak 
vstupuje do jeho života manuální práce. 
     Porciuncula byla místem, ke kterému přilnul na celý život. Jednou předčítal kněz kapitolu 
10 z Matoušova evangelia: „Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské…“ To ho 
inspirovalo a František začal kázat, nejprve v Assisi. Po nějakém čase v roce 1209 se k němu 
přidal druh, o němž se nic neví. Dále pak bohatý muž Bernard z Quintavalle, jako třetí 
právník a kanovník Petr Cattani, jako čtvrtý pak bratr Jiljí. Bratři tu a tam pracovali u rolníků 
na poli za trochu jídla, rozprávěli s lidmi a zpívali jim písně a kázali v oblasti od Říma po 
Veronu, ale především v Umbrii a Mrce. První misi uskutečnili putováním do Ancony, která 
se později stala významným domovem františkánského hnutí. Později František posílá druhy 
po dvou jako Kristus apoštoly. Na počátku svého působení mají nezdary, většina lidí je 
přijímá spíše jako blázny, i assiský biskup Guido, který Františka zastal před otcem nebyl o 
správnosti jejich konání přesvědčen. Proto se František rozhodl jít spolu s jedenácti bratry do 
Říma požádat papeže o souhlas j jejich jednání. Neví se, zda ho šel žádat jen o požehnání 
jejich činnosti, či o souhlas s řeholí, tady založením nového řádu. To se stalo roku 1210, kdy 
na papežském stolci seděl Inocenc III. Ten byl Františkovým opakem – byl to mocný vládce, 
který organizaci vedl pevnou rukou. Papež a kardinál Giovanni di San Paolo uznali, že tito 
chudí, neučení lidé mají velkou moc a začali se jeho otázkou zabývat. František sepsal pro své 
bratrstvo stručná, jednoduchá pravidla, vycházející z evangelia a prosil papeže, aby je 
schválil. Papež váhal, ale nakonec dal k tomuto textu souhlas, ale pouze ústně, nikoli 
písemně, nařídil bratřím, aby Františka poslouchali, a Františkovi, aby slíbil poslušnost 
papeži. Neuložil jim žádná vyšší ustanovení, ale všem laikům nařídil tonzuru a Františka 
nepochybně vysvětlil na jáhna. Když se František a jeho druhové vrátili z Říma, usadili se 
v nížině, v zákrutu potoka Rivotorto v opuštěné chatrči. Do období po návratu z Říma se 
klade slavná epizoda o kázání ptákům. František se nestranil světa, nýbrž chodil mezi lidmi a 
rozmlouval s nimi, a nejen s nimi, ale také se všemi ostatními tvory. Dále trávili čas 
pečováním o malomocné, manuální prací, žebrotou a kázáním. Jeho stoupenců přibývalo a 
chatrč už jim nestačila, a tak jim opat z benediktinského kláštera na Monte Subasio propůjčil 
kapli v Porciuncule s kouskem přilehlé půdy. Mezi novými bratry v letech 1210 – 1211 byli 
bratr Rufín, bratr Ginepro, bratr Masseo, bratr Lucidus, bratr Lev (jeden z nejvěrnějších).  
     V roce 1212 získal František novou přívrženkyni Kláru ze vznešeného rodu. Nevěděl jak 
jinak je přijmout, a tak je přivedl do kláštera benediktinek. Brzy však přicházeli i další ženy, a 
tak vzniklo sesterstvo „Chudých paní“, kterému věnoval biskup Guido kostel San Damiano. 
     Vedení řádu Františka vyčerpávalo a o jeho vlastním životě se dochovalo množství 
příběhů a legend. František hodně cestoval (Španělsko, Egypt), což neprospívalo jeho 
chatrnému zdraví. Také řady jeho stoupenců se stále rozrůstají, mezi nové členy patří Jan 
Parenti z Florencie a bratr Eliáš z Cortony, oba budoucí generální vikáři řádu.  
     Roku 1215 svolal Inocenc III. IV. lateránský koncil, který položil základy pro reformní 
opatření církve. Tato opatření nebyla pro Františka příliš příznivá, neboť kánon 13 zakazuje 
zakládání nových řádů a kánon 10 počítá s činností pomocných biskupů, kteří budou 
obstarávat kázání apod. František nechtěl, aby se jeho druhové přetvořili v opravdový řád, 
neboť chtěl zachovat pružnost v tom, že laici i klerikové budou žít vedle sebe. Ústní souhlas 
od Inocence III. vykládá v tom smyslu, že nemusí považovat rozhodnutí koncilu za platná pro 
jeho již uznané bratry. Aby upevnil postavení u věřících, získal roku 1216 od nového papeže 



Honoria III. plnomocné odpustky pro všechny, kdo svatyni navštívili ve výroční den jejího 
vysvěcení dne 2. srpna. Existence těchto odpustků před rokem 1277 je však 
nepravděpodobná.  
     V letech 1221 až 1223 učinil František některá rozhodnutí ve věcech reorganizace hnutí. 
Byl zaveden rok povinného noviciátu pro nové členy. Jeden zástupce Svatého stolce měl 
„ řídit, chránit a napravovat bratrské společenství – byl ta Kardinál Hugolin. František 
přenechal administrativní řízení komunity Petrovi Cattanimu, ten 10. března 1221 zemřel a 
nahradil ho bratr Eliáš. František zůstal duchovním vůdcem společenství bratří a byl nucen ho 
transformovat v opravdový řád a dát mu skutečnou řeholi, která nahradí „formu“ z roku 1210. 
Svou řeholi představil roku 1221. Vyvolala mnoho výhrad jek ze strany některých bratří, tak 
ze strany římské kurie. Papež a kardinál Hugolin požádali Františka, aby návrh řehole 
přepracoval. V létě 1223 byla připravena, kardinál Hugolin ji ještě poopravil, a papež k ní dal 
souhlas bulou Solet annuere z 29. listopadu 1223, proto bývá nazývána regula bullata. 
František tuto řeholi přijal jen nerad. Jeho životopisci nazývají toto období dobou „velkého 
pokušení“. Tímto pokušením bylo zcela opustit nový řád.  
     V letech 1224 – 1226 se František stáhl ze světa, dokud ho poslední nemoc nedonutila se 
do něj vrátil. Roku 1224 se zúčastnil naposledy generální kapituly a pak odešel do poustevny 
na hoře Alvern avzal s sebou jen pár bratrů. I je často opouštěl a uchyloval se do samoty a 
meditoval na evangeliem. Měl také poslední vidění: zjevil se mu muž se šesti křídly v podobě 
Serafa, s rozpjatýma rukama a nohama u sebe, přibitý na kříži, na rukou a na nohou se mu 
objevila krvácející zranění a na boku se mu otevřela rána. Je tak první, kdo je v křesťanství 
obdarován stigmaty. Jejich obdržením se cítil utvrzen ve svém poslání, začal na podzim roku 
1224 znovu objíždět kraje na oslu. Jeho nemoc se však násobí. Téměř oslepl a trpěl 
strašlivými bolestmi hlavy. Různí se ho snaží léčit, ale nemá to příliš výrazné výsledky. 
František si přál zemřít v Porciuncule, ale kolem něj bděla řada těch, kteří bažili po jeho 
svatých ostatcích. Největší strach měli obyvatelé Assisi z Perugie. Porciuncula totiž leží 
v nížině vydána napospas Perugianů. Proto byl František přenesen dovnitř hradeb do 
biskupského paláce. Tam se ale necítil dobře, a nakonec byl přece převezen do Porciunculy. 
Na tomto místě přistupuje po vzoru Krista k poslední večeři a 3. října 1226 umírá. Bylo mu 
čtyřicet pět, nebo čtyřicet šest let. 
     Pohřeb byl ještě prostý, 4. října je se zastávkou v San Damianu u Chudých paní provizorně 
uložen do hrobu v kostele sv. Jiří. Necelé dva roky poté, 17. července 1228, byl vyhlášením 
papežského stolce kanonizován (papežem je bývalý kardinál Hugolin, nyní Řehoř IX.). 25. 
května nechal bratr Eliáš zřídil hrob v kryptě okázalé baziliky, zcela proti Františkově 
přesvědčení. 
     František bývá zobrazován v řeholním rouchu, častěji bezvousý, s tonsurou, někdy 
s kapucí na hlavě, případně se znatelnými stigmaty. Jeho atributy jsou zejména kříž a kniha 
(regule řádu), někdy ovečka u nohou. Časté výjevy: SV. František káže ptákům, Sv. František 
přijímá stigmata, Sv. František podpírá řítící se lateránskou baziliku (církev). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     2. ASSISI 
 
     2.1. Historie města 
 
     Assisi leží asi 14 km jihovýchodně od Perugie, na umělých terasách na úpatí Monte 
Subasio. Narodil se zde římský básník Propertius. Díky sv. Františkovi (1182?-1226) a sv. 
Kláře je jedním z nejvýznamnějších poutních míst v Itálii, dosud si zachovalo středověký ráz 
a řadu významných uměleckých památek. Působili zde slavní malíři jako Cimabue (cca 1240 
- 1302), Giotto (1266 - 1337), S. Martini (cca 1280 - 1344), P. Lorenzetti († cca 1348).  
     Původně sídlo Umbrů, stalo se římským municipiem s názvem Asisium. Biskup Rufinus 
christianizoval podle tradice město r. 238 po Kr. Assisi bylo vypleněno Totilou r. 545, poté se 
dostalo pod nadvládu langobardského a franckého Vévodství spoletského. V 11.století se 
konstituovala svobodná městská komuna. Na rozdíl od guelfské Perugie bylo Assisi vždy 
ovládáno ghibelliny. R. 1197 byl ve městě pokřtěn budoucí císař Fridrich II. V r. 1198 
obyvatelé Assisi využili nepřítomnosti císařského místodržícího Conrada von Lutzen a 
napadli jeho pevnost. Když se Perugia pokusila zasáhnout proti osvobozeneckému boji Assisi, 
jeho obyvatelé vytáhli s vojskem proti Perugii a byli poraženi v bitvě u Ponte San Giovanni. 
Mezi zajatci byl i Giovanni di Bernardone, zvaný Francesco. Roku 1316 Assisi rozšířilo své 
městské hradby, do nichž zahrnulo i konvent a baziliku sv. Františka, benediktinský konvent 
sv. Petra a městskou čtvrť Borgo Aretino. Úpadek Assisi začal po morové ráně r. 1348. Ve 
snaze vojensky zabezpečit panství Církevního státu nad Assisi nechal kardinál Aegidius 
Albornoz postavit r. 1367 pevnost Rocca Maggiore na troskách bývalého císařského hradu. 
Období od 14. do 16. století probíhalo ve znamení bojů mezi rody Nepiů (z horní části města - 
Parte de Sopra) a Fiumiů (z dolní městské části - Parte de Sotto), často se zde střídali různí 
despotové (Biordo Michelotti, Broglio di Trinci, Galeazzo Visconti, Braccio Fortebraccio, 
Francesco Sforza, Jacopo Piccinino). Za pontifikátu Pia II Piccolominiho (1458-64) se město 
stává definitivně součástí Církevního státu.  
      
     2.2. Klášter a bazilika San Francesco 
 
     Na severozápadním konci města, na místě, které do 13. století sloužilo jako popraviště 
(Colle dell´Inferno tj. Pekelný pahorek), se nachází již zdaleka viditelný komplex kláštera 
(Sacro Convento), jehož součástí je Basilica di San Francesco, postavená v letech 1228 - 
1253. Bazilika je dvoupatrová, skládá se z horního kostela (Chiesa Superiore) a dolního 
kostela (Chiesa Inferiore). Zachovala se v téměř původní podobě a patří k nejstarším 
gotickým stavbám na území Itálie. Po uložení světcových ostatků do dolní baziliky se změnil 
i název pahorku na Colle del Paradiso (Rajský pahorek).  
     Do dolního kostela se vstupuje renesanční vstupní halou a dvojitým gotickým portálem. 
Interiér přechodného románsko-gotického slohu má řadu postranních kaplí a je bohatě 
vyzdoben malbami. Nad hlavním oltářem jsou alegorické scény z Giottovy školy, 
symbolizující úspěšné působení sv. Františka, v příčné lodi vpravo se v kapli sv. Mikuláše 
nachází slavná Madona s anděly a sv. Františkem od Cimabua (vedle dalších fresek Giotta, 
Martiniho a Lorenzettiho), nalevo jsou fresky z Lorenzettiho školy (odtud lze přejít do prostor 
renesančního kláštera, kde v refektáři najdeme obraz Poslední večeře Páně od Solimeny). Na 
zdi podélné chrámové lodi vynikají fresky ze života sv. Františka (vlevo) a Krista (vpravo) od 
neznámého mistra, od Giotta pocházejí fresky v kapli sv. Maří Magdaleny, od Martiniho 
fresky v kapli sv. Martina. V kryptě pod chrámem se nachází hrobka sv. Františka, jejíž 
dnešní podoba pochází z let 1926-32. Na rozdíl od dolního kostela je horní chrám vzdušný a 
světlý díky skleněným oknům francouzského původu a má výraznější gotický ráz. Jsou tu 
opět fresky Cimabuovy (v příčné lodi a v apsidě), na spodní části zdí hlavní (podélné) lodi 



vyniká Giottův cyklus fresek ze života sv. Františka, které jsou ilustrací k legendě sv. 
Bonaventury. Scény ze Starého zákona (horní část pravé zdi podélné lodě) a z Nového zákona 
(horní část levé zdi) jsou zčásti od Giotta, zčásti od neznámých mistrů římské a toskánské 
školy.  
 
     2.3. Městská část 
 
     Via San Francesco vede  na náměstí Piazza del Comune. Zde na místě antického fóra stojí 
pozoruhodný kostel Santa Maria sopra Minerva, upravený v 16. století z antického chrámu 
bohyně Minervy (Tempio di Minerva). V sousedství se nachází Palazzo del Capitano del 
Popolo (13.stol.) s věží Torre del Popolo (45 m, 1275-1305) a na protější straně náměstí 
Palazzo dei Priori (radnice ze 14. století) s městskou obrazárnou.  
     Od radnice vede Via S. Rufino k románskému dómu sv. Rufina z 12.-13. století s zvonicí a 
třemi ozdobnými portály. Zvenčí je přístup do krypty s římským sarkofágem z 3. století, který 
obsahuje ostatky sv. Rufina, a freskami z 11. století. Od dómu lze vystoupit po Via S. Maria 
delle Rose k pevnosti Rocca Maggiore, jejíž počátky lze údajně vysledovat až k 
langobardskému období. Svou dnešní podobu však získala až ve 14. - 16. století. Na konci 12. 
století zde jako malý chlapec několik let prožil Fridrich II., známý jako pozdější římský král a 
vydavatel Zlaté buly sicilské. Byl údajně pokřtěn ve stejné křtitelnici jako sv. František a sv. 
Klára, která se dodnes nachází v dómu sv. Rufina. František a sv. Klára, která se dodnes 
nachází v dómu sv. Rufina. 
     Blízko pevnosti pak stojí gotický chrám Santa Chiara (1257-65). Uvnitř se nacházejí 
fresky Cimabuovy a Giottovy a krucifix, s nímž rozmlouval sv. František v kostele sv. 
Damiána. V kryptě se nalézá hrob sv. Kláry.  
     Via S. Agnese pak směřuje ke katedrále S. Maria Maggiore z 12. století. Ta byla podle 
názoru některých historiků vybudována na základech někdejšího antického chrámu boha Iana. 
Jiní předpokládají, že římský dům, jehož základy byly nalezeny pod úrovní chrámu, mohl 
patřit básníku Propertiovi. Po Via S. Apollinare se dostaneme k zajímavému románsko-
gotickému chrámu S. Pietro s přilehlým benediktinským opatstvím. Ve městě jsou i další 
památky (zbytky římského amfiteátru, řadu středověkých domů, muzea), ale především 
zvláštní atmosféru míru a pokoje. Jan Pavel II. v roce 1982 při své druhé návštěvě Assisi řekl: 
"... nálada, která z Assisi vyzařuje, je prostoupena jedinečnou a průzračnou křesťanskou vírou 
a vysokými lidskými hodnotami civilizace, které v postavě sv. Františka nacházejí jedinečné 
spojení."  
 
     3. POUTNÍ MÍSTA V OKOLÍ    
 
     3.1. Porciuncula 
 
     Jihozápadně od města (5 km) se nachází chrám S. Maria degli Angeli z r. 1569, do jehož 
stavby je včleněna stará kaple ze 4. století (Porciuncula), místo úmrtí sv. Františka. "Dbejte 
bratři, abyste nikdy neopustili toto požehnané místo! Bylo nás jen málo a zde Bůh rozšířil 
naše řady, tady rozzářil duše svých chudých světlem moudrosti, zde rozžehl naši vůli 
plamenem své lásky." Původně byla Porciuncula jen malou kaplí s kouskem lesa, kterou 
František dostal do nájmu od benediktinů z kláštera San Benedetto. Po světcově smrti zde 
vznikl malý klášter a teprve v 16. století byla Porciuncula zahrnuta do stavby jedné z 
největších bazilik na světě. Poslední úpravy exteriéru i interiéru pocházejí z 19. a 20. století.  
 
 
 



     3.2. San Damiano 
 
     San Damiano, klášter klarisek ze 13. století, kde strávila sv. Klára většinu svého řeholního 
života až do své smrti roku 1253. Sem směřovala i korespondence sv. Anežky České se sv. 
Klárou. Zde ležel původně polozbořený kostelík ze 7.- 8. století, v němž sv. František 
rozmlouval s krucifixem. Později se sem několikrát vrátil a roku 1225 tu poloslepý a 
poznamenaný stigmaty složil známý Chvalozpěv stvoření.  
 
     3.3. Hora Subasio – poustevna 
     Asi 4 km směrem východním se v hustém dubovém lese na hoře Subasio nachází 
poustevna Eremo delle Carceri, kolem níž byl postaven malý klášter. Část kláštera (jeskyně 
sv. Františka) je vyhloubena do skály.  
 
     3.4. Rivotorto 
 
     První stavbou, kterou František se svými druhy po návratu z Říma v roce 1209 vybudoval, 
byla malá chatrč Tugurio, jež je dnes zahrnuta do stavby poutního chrámu Rivotorto z 16. 
století, jehož dnešní novogotická podoba pochází z poloviny minulého století. Odtud odešel 
František s většinou svých druhů do Porciunculy.  
 
 
     4. DÍLO 
 
    4.1. Díla o Františkovi 
 
     4.1.1. Tomáš z Celana 
 
     Františkán Tomáš z Celana napsal z podnětu Řehoře IX. životopis svatého Františka 
nazvaný Vita prima, který dokončil roku 1228. Inspiroval se hagiografickými vzorem: 
životem sv. Martina z Tours od Sulpicia Severa a životem sv. Benedikta od Řehoře I. 
Velikého. Kolem roku 1230 napsal Tomáš z Celana resumé k předčítání o jitřních hodinkách 
Legenda chori. Roku 1244 generální ministr řádu Crescentius z Jesi požádal Tomáše, aby 
životopis Vita prima doplnil životopisem novým, který by přinesl nové prvky, jichž se 
domáhali ti bratři, kteří sv. Františka nepoznali, a vyzval všechny, kteří by mohli Tomášovi 
pomoci, aby pro něho sepsali své vzpomínky na sv. Františka. Tak vzniká Vita secunda 
v netradičním podání, neboť mu byly poskytnuty značně reálné podklady. Aby vyhověl 
tradiční představě, jak má vypadat život svatého, byl nucen na žádost nového generálního 
ministra řádu Jana z Parmy, sepsat roku 1253 Knihu o divech sv. Františka. Tato kniha je tedy 
jakýmsi doplňkem k oběma Vitae, která zahrnuje především zázraky po Františkově smrti. 
     Dnes již bohužel nemáme rukopisný autograf, který Celano odevzdal papeži Řehořovi IX. 
v Perugii 23. února 1229. Každopádně však z něj vznikla poměrně obsáhlá rukopisná tradice, 
a to i přes devastující kroky, které následovaly po generální kapitule v Paříži (1266), jež 
rozhodla o zničení všech ostatních životopisů sv. Františka mimo Bonaventurovy Legendy 
Maior.  Celanova Vita prima se už předtím naštěstí dosti rozšířila, zvláště v monastickém 
prostředí. Máme proto 20 či více kodexů, které ji obsahují, z toho je 14 napsaných ještě ve 13. 
století, ale pouze jeden pochází z františkánského prostředí (dnes se nachází ve Folignu). 
Roku 1768 bollandisté publikovali v Actech Sanctorum poprvé tištěnou edici spisu,  na 
skutečně kritické vydání, které je hodné toho jména, bylo však třeba čekat až do roku 1906, 
bylo dílem Edoarda d‘Alençona. Dalších vydání lze napočítat celou řadu. 
 



 
     4.1.2. Sv. Bonaventura 
 
     Legenda Maior představuje klasické dílo v oficiálních životopisech Františka z Assisi. 
Bonaventura, pověřený generální kapitulou, konanou r. 1260 v Narbonu, předložil toto své 
dílo na následující generální kapitule v Pise r. 1263 a dosáhl jím "úspěch", který mu byl 
později potvrzen generální kapitulou v Paříži r. 1266, kdy došlo k rozhodnutí zničit všechny 
předcházející životopisy a uvolnit tak místo Legendě větší jako jediné. Tato Legenda, která 
převážně čerpá z „trilogie“ Tomáše z Celana, má od roku 1266 úkol jako jediná zosobňovat 
Františkův obraz a jeho počáteční a původní náboženskou zkušenost. Navzdory obviněním, s 
kterými se duchovní otcové později obraceli na Bonaventuru, že s velkou "pílí" vynechal 
mnohé věci a mnohá vysvětlení obsažená ve Staré legendě, která byla zničena, je jisté, že 
Menší bratři živě pociťovali transcendentní kouzlo svého zakladatele, zachycené vyprávěním 
o jeho ztotožnění s Kristem, a s jeho eschatologickým posláním "anděla šesté pečetě". Jde o 
typologii, která by vzhledem ke starým svědectvím ve skutečnosti pocházela od Jana z Parmy.  
     Legendu Minor napsal Bonaventura pravděpodobně v Paříži v letech 1260-1262 současně 
s Legendou Maior, aby se podle tehdejšího zvyku četla během oktávy svátku svatého 
Františka a aby nahradila Legendu chori Tomáše z Celana, který napsal kolem r. 1230 podle 
svého Vita prima. Legenda Minor je v podstatě, často i doslovně výtahem z Legendy Maior.  
 
     4.2. Františkova vlastní díla 
 
     4.2.1. Nepotvrzená řehole 
 
     První řehole, kterou František 1209/1210 předložil k ústnímu schválení papeži Inocenci 
111. a o které se zmiňuje ve svém Odkaze, se písemně nezachovala; zachovala se však jako 
úvod a 1. kapitola této druhé řehole. První řehole byla totiž postupně doplňována a 
rozšiřována, jak si to život rostoucího počtu bratří vyžadoval, až roku 1221 byla vypracována 
a generální kapitulou schválena v pořadí druhá řehole, která je označována jako 
„nepotvrzená“ na rozdíl od třetí řehole, schválené papežskou bulou.  
     Vyjadřuje nejvěrněji myšlenky a vůli svatého Františka: vane v ní duch serafického Otce 
ještě v původní plnosti, nezlomený pozdějšími hořkými zkušenostmi, se svobodným 
rozmachem smělého idealismu a v bezmezné důvěře v dobrotu člověka.  
     Protože schvalovací bula třetí řehole potvrzuje řeholi řádu „schválenou papežem 
Inocencem“, tvoří všechny tři řehole jediné pravidlo života řádu a alespoň duchovně platí tato 
řehole i dnes.  
   
     Toto je první řehole, kterou blažený František sepsal a kterou mu pan papež Inocenc III. 
potvrdil bez toho, že by ji opatřil bulou.  
 
     Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.  
Amen.  
 
     Toto je život podle evangelia Ježíše Krista, za jehož povolení a potvrzení prosil bratr 
František pana papeže Inocence a pan papež jej povolil a potvrdil jemu a jeho bratřím, 
současným i budoucím.  
     Bratr František slibuje a každý, kdo v budoucnu bude hlavou tohoto řádu, ať slíbí 
poslušnost a úctu panu papeži Inocencovi a jeho nástupcům. Všichni ostatní bratři jsou 
povinni poslušností bratru Františkovi a jeho nástupcům.  
 



     1. Že bratři mají žít v poslušnosti, bez vlastnictví a v čistotě.  
     Řehole a život těchto bratří jest: Žít v poslušnosti, v čistotě a bez vlastnictví a následovat 
učení a život našeho Pána Ježíše Krista, který praví: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej co ti 
patří a dej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne“ (Mt 19,21). „Kdo 
chce přijít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne“ (Mt 16,24).  „Přichází-li 
kdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, svou ženu a děti, své bratry a sestry, ano i 
sám sebe, nemůže být mým učedníkem“ (Lk 14,26).  „A každý, kdo opustil  domy nebo 
bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole pro mé jméno, stokrát víc 
dostane a bude mít podíl na věčném životě“ (Mt 19, 29).  
 
     2. O přijímání bratří a oděvu.  
     Bude-li někdo chtít přijmout z Božího vnuknutí tento život a přijde k našim bratřím, ať ho 
uvítají laskavě. A je-li pevně rozhodnut přijmout náš způsob života, ať se bratři velmi chrání, 
aby se vměšovali do jeho časných záležitostí, ale ať ho co nejrychleji uvedou k svému 
ministrovi. Ministr ať ho přivítá laskavě, povzbudí a důkladně mu vyloží náš způsob života.  
     Potom, chce-li přijmout tento život, ať prodá vše co má - pokud to může  udělat podle 
ducha bez překážek - a snaží se to rozdat chudým.  
     Bratři a jejich ministři ať se však chrání, aby se nějak vměšovali do těchto věcí. Nesmějí 
také ani přímo, ani nepřímo od něj přijmout peníze; trpí-li však bratři nedostatkem věcí 
nutných k životu, pak mohou, s ohledem na tuto nouzi, něco přijmout jako jiní chudí, ne však 
peníze.  
     Když se pak vrátí, ať mu dá ministr na jeden rok zkušební oděv, totiž dva hábity bez 
kapuce, pásek, kalhoty a kaparon až po pás  
     Až skončí zkušební rok, může být přijat k poslušnosti. Potom nebude smět vstoupit do 
jiného řádu, ani „potulovat se mimo poslušnost“, jak nařídil pan papež ,  neboť podle svatého 
evangelia „nikdo, kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království 
Boží“ (Lk 9, 62).  
     Přijde-li však někdo, jenž nemůže bez překážek rozdat chudým, co má, ale má dobrou vůli, 
ať svůj majetek opustí a to pro něj stačí. A nikdo nesmí být přijat proti způsobu a ustanovení 
svaté církve.  
     Ti bratři kteří slíbili poslušnost, ať mají jen jeden hábit s kapucí a pokud by bylo třeba, 
druhý bez kapuce, potom pásek a kalhoty. Všichni bratři mají nosit levný oděv, který si 
mohou zesilovat hrubými záplatami a jinými kusy látky. Pán totiž praví v  evangeliu: „Ti, kdo 
nosí drahé šaty z měkkých látek a hýří, jsou v domech královských“ (Mt 11,8).   I kdyby jim 
říkali, že jsou pokrytci, ať nepřestanou jednat správně a netouží po drahých šatech na tomto 
světě, aby za to mohli dostat v nebeském království roucho nesmrtelnosti a slávy.  
 
     3. O bohoslužbě a postu.  
     Pán praví v evangeliu: Takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou“ (Mk 9,29).  „Když 
se pak postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci“ (Mt 6,16). „Bděte a modlete se, abyste 
neupadli do pokušení“ (Mt 26,41).  „Když se modlíte, říkejte: Otče, bud' posvěceno tvé 
jméno“ (Lk 11,2).  
     Proto všichni bratři, klerici i laici, ať konají bohoslužbu, chvály a modlitby, jak je jejich 
povinností. Klerici ať konají bohoslužbu a ať se modlí za živé i za zemřelé, jak je obvyklé u 
kleriků římské církve. Za chyby a nedbalost bratří ať se každý den modlí „Smiluj se nade 
mnou, Bože“ (Žl 51/50)  a Otče náš; za zemřelé bratry ať se modlí „Z hlubin...“ (Žl l30/129) a 
Otče náš. Smějí mít jen ty knihy, které potřebují pro konání bohoslužby. I laici, kteří dovedou 
číst žaltář, smějí ho mít. Ostatním, kteří nedovedou číst, ať není dovoleno mít nějakou knihu.  
     Laici ať se modlí Věřím v Boha a 24krát Otče náš se Sláva Otci za jitřní, 5krát za chvály, 
za první Věřím v Boha a 7krát Otče náš se Sláva Otci, po sedmi za třetí, šestou a devátou, 



l2krát za nešpory, za doplněk Věřím v Boha a 7krát Otče náš se Sláva Otci; za zemřelé 7krát 
Otče náš a Odpočinutí věčné, za chyby a nedbalost bratří 3krát Otče náš každý den.  
     Ať se všichni bratři také postí od svátku Všech svatých do Narození Páně a od Zjevení 
Páně, kdy se náš Pán Ježíš Kristus začal postit, až do Velikonoc. V ostatní doby však jsou 
podle tohoto života povinni se postit jen v pátek. A podle evangelia smějí jíst všechna jídla, 
která jim budou předložena (srov. Lk 10,7-8).  
   
     4. O vzájemném vztahu ministrů a ostatních bratří.  
     Ve jménu Páně!  
     Všichni bratři, kteří jsou ustanoveni za ministry a služebníky bratří, ať rozdělí bratry po 
provinciích a místech, kde budou. Ať je často navštěvují, duchovně napomínají a posilují. A 
všichni ostatní moji požehnaní bratři ať je svědomitě poslouchají v tom, co je ke spáse duše a 
není proti našemu životu. Mezi sebou se mají chovat tak, jak říká Pán: „Jak byste chtěli, aby 
lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi“ (Mt 7,12).  „Co nemáš rád, nedělej 
nikomu“ (Tob 4,15).  
     A ministři a služebníci ať mají na paměti slovo Páně: „Nepřišel jsem, abych si dal sloužit, 
ale abych sloužil“ (Mt 20,28), i to, že je jim svěřena starost o duše bratří. A kdyby někdo z 
nich byl zavržen jejich vinou a jejich špatným příkladem, budou z toho muset složit účty v 
soudný den před Pánem Ježíšem Kristem. 
 
     5. Jak mají být napomínáni bratři, kteří se provinili.  
     Proto chraňte své duše a duše svých bratří, neboť „je hrozná, věc upadnout do rukou 
živého Boha“ (Žd 10,31). Přikáže-li však některý ministr někomu z bratří něco proti našemu 
životu nebo proti jeho svědomí, nemusí ho poslechnout, neboť není poslušnost tam, kde se 
dělá chyba nebo hřích.  
     Naopak ať všichni bratři, kteří jsou poddáni ministrům a služebníkům, s rozumnou 
starostlivostí dávají pozor na to, co ministři a služebníci dělají a zjistí-li, že někdo z nich žije 
tělesně a ne duchovně, jak to odpovídá našemu životu, potom ať je třikrát napomenut. Když 
se nenapraví, ať jej na svatodušní kapitule ohlásí ministrovi a služebníku celého bratrského 
společenství a nenechají se od toho odradit odporem.  
     A kdyby někde mezi bratry byl některý bratr, který nechce žít duchovně, ale tělesně, ať ho 
bratři, kteří s ním žijí, pokorně a starostlivě napomínají, upozorňují a opravují. Nechce-li se 
však po trojím napomenutí napravit, ať ho co nejdříve pošlou nebo oznámí svému ministrovi 
a služebníkovi; ten ať s ním naloží, jak uzná před Bohem za nejlepší.  
     Ať se všichni bratři, jak ministři a služebníci, tak i ostatní, chrání rozčilovat se nebo hněvat 
pro hřích nebo špatný příklad druhého; neboť ďábel chce hříchem jednotlivce zkazit mnohé. 
Spíše ať, jak jen mohou, pomáhají duchovně tomu, kdo zhřešil, protože „lékaře nepotřebují 
zdraví, ale nemocní“ (Mt 9, 12).  
     Rovněž ať nemá žádný bratr mocenské postavení nebo vedoucí úřad, především ne mezi 
bratry samými. Neboť, jak říká Pán v evangeliu, „vládcové panují nad národy a velicí je 
utlačují, to ať není mezi bratry, ale kdo se mezi nimi chce stát velkým, ať s je jejich 
služebníkem“ (Mt 20,25-27) a „kdo je mezi nimi větší, ať je jako menší“ (Lk 22, 2).  
     A žádný bratr ať nedělá ani neříká druhému něco špatného, spíše ať si ochotně slouží v 
duchovní lásce a poslouchají se navzájem. A to je pravá a svatá poslušnost našeho Pána Ježíše 
Krista.  
     A všichni bratři, kteří „sejdou z cesty přikázání Páně“ (Žl 119/118, 21), jak říká prorok, a 
potloukají se po světě bez poslušnosti, ať vědí, že bez poslušnosti jsou zlořečeni, dokud se 
tohoto hříchu nezbaví. Vytrvají-li však v přikázáních Páně, která slíbili zachovávat podle 
evangelia a našeho života, ať vědí, že žijí v pravé poslušnosti a Pán jim žehná.  
 



     6. Že se bratři mohou obracet k svému ministrovi a že žádný bratr se nemá nazývat 
„převor“.  
     Nemohou-li bratři v některých místech zachovávat náš život, ať se co nejrychleji obrátí k 
svému ministrovi a vyloží mu to. Ministr pak ať se snaží postarat se o ně tak, jak by si přál 
pro sebe v podobném případě (srov. Mt 7,l2).  
     A v tomto způsobu života ať se nikdo nenazývá „převor“, ale všichni ať se nazývají prostě 
„menší bratři“ (srov. Lk 22,26). A jeden druhému ať umývá nohy (srov. Jan 13,14).  
 
     7. Jak mají sloužit a jak pracovat.  
     Žádný bratr, kdekoli je u jiných lidí ve službě nebo v práci, ať není správcem majetku ani 
nemá jiné vedoucí postavení v domě, ani ať nepřijme úřad, který by mohl působit pohoršení 
nebo pro který by mohl „ztratit svůj život“ (Mk 8,36). Spíše ať jsou menší a poddáni všem v 
domě.  
     Bratři kteří mohou pracovat, ať pracují, a sice ať vykonávají řemeslo, kterému se naučili, 
pokud neškodí spáse jejich duše a mohou je zastávat počestně. Neboť prorok říká: „Co 
rukama vytěžíš, budeš i jíst. Blaze tobě, bude s tebou dobře“ (Žl 128/l27,2); a apoštol praví: 
„Kdo nechce pracovat, ať nejí“ (2 Sol 3,10)  „Každý ať zůstane v tom stavu, v kterém ho 
zastihlo Boží povolání“ (1 Kor 7,24). A jako mzdu za práci mohou přijímat všechno potřebné 
kromě peněz. A kdyby bylo třeba, mohou prosit o almužnu jako jiní chudí.  
     Mohou mít potřebné nástroje pro své řemeslo.  
     Všichni bratři ať se vážně snaží zabývat se dobrým dílem, neboť je psáno: „Dělej stále 
něco dobrého, aby tě ďábel nalezl zaneprázdněného1.“  „Zahálka je nepřítelkyní duše2.“  
Proto mají být Boží služebníci stále zaměstnáni modlitbou nebo nějakou dobrou činností.  
     Ať se bratři, kdekoli jsou, a to i v poustevnách nebo jinde, chrání, aby si nepřivlastňovali 
nějaké místo, nebo o ně vedli s někým spor. Ať přijmou laskavě každého, kdo k nim přijde, 
přítele či nepřítele, zloděje nebo lupiče. A kdekoli bratři jsou, nebo když se někde setkají, ať 
se navzájem v duchu ctí a váží a „jsou jeden k druhému pohostinní bez reptání“ (l Petr 4,9).  
     Ať se také bratři chrání, aby se navenek neukazovali zasmušilí a jako zachmuření pokrytci, 
spíše ať se jeví veselí, milí, jak se sluší na lidi, kteří se radují v Pánu (srov. Flp 4.4).  
 
     8. Že bratři nesmějí přijímat peníze.  
     Pán přikazuje v evangeliu: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí“ (Lk 12,15) a 
„chraňte se neklidu světa, abyste nebyli zatíženi starostmi o živobytí“ (Lk 21,34). Proto ať 
žádný bratr, ať je kdekoliv a ať jde kamkoliv, nepřijímá peníze, ani je nedovolí přijmout, ba 
ani jen vzít do ruky, ani pro ošacení, ani na knihy, ani jako mzdu za práci, zkrátka v žádném 
případě, s jedinou výjimkou naléhavé potřeby pro nemocné; neboť z peněz nemáme mít a 
očekávat větší užitek než z kamení. Kdo po nich touží nebo je cení víc než kamení, toho chce 
ďábel oslepit. Když jsme tedy opustili všechno, chraňme se, abychom pro takovou maličkost 
neztratili nebeské království (srov. Mt l9,27). A nalezneme-li někde peníze, nestarejme se o 
ně víc než o prach, po kterém nohama šlapeme, neboť je to „marnost, jen marnost je všechno“ 
(Kaz 1,2). A kdyby se však přece stalo - Bůh chraň! - že by některý bratr shromažďoval nebo 
měl peníze vyjma zmíněné naléhavé potřeby pro nemocné - pak ho my všichni bratři mějme 
za nepravého bratra a odpadlíka, zloděje a lupiče, ano za toho, který má na starosti měšec, 
dokud nebude upřímně konat pokání (srov. Jan 12,6).  
     Za žádných okolností ať bratři nepřijímají nebo nedovolí přijímat peníze nebo peněžité 
almužny, nekonají sbírky ani nedovolí je konat pro nějaké domy nebo ústavy. Ať také 
neprovázejí někoho, kdo koná sbírky pro takové ústavy. Jiné služby, které neodporují našemu 
životu, však mohou bratři s Božím požehnáním zastávat. Jsou-li malomocní ve zřejmé nouzi, 
pak mohou pro ně bratři sbírat almužny. Ať však se velmi chrání peněz. Stejně ať se bratři 
mají na pozoru, aby nechodili světem kvůli nějakému nečestnému zisku.  



 
     9. Jak mají prosit o almužnu  
     Všichni bratři ať se snaží následovat našeho Pána Ježíše Krista v jeho pokoře a chudobě. 
Ať mají na mysli, že z celého světa  nepotřebujeme, jak říká apoštol, nic jiného, než „co jíst a 
do čeho se obléci; s tím buďme spokojeni“ (1 Tim 6,8).  
     Ať se radují, když se stýkají s obyčejnými lidmi, kterými ostatní pohrdají, s chudými a 
slabými, s nemocnými, malomocnými a s žebráky na cestách.  
Bude-li třeba, ať jdou po almužně. A ať se nestydí, ale spíše ať si vzpomenou, že náš Pán 
Ježíš Kristus, Syn živého Boha všemohoucího, nastavil svou tvář tvrdou jako kámen a 
neostýchal se stát se pro nás chudým, přijmout nezajištěný život a žil z almužny sám i 
blahoslavená Panna a jeho učedníci (srov. Iz 50,7).  
     A kdyby je lidé uráželi a nechtěli jim dát almužnu, ať za to děkují Bohu, neboť za ty 
urážky se jim dostane velké pocty před soudem našeho Pána Ježíše Krista. Vězte, že urážky 
nebudou připočteny těm, kteří je snesou, ale těm, kdo se jich dopustí.  
     Almužna je dědictvím a spravedlivým podílem, který patří chudým a který nám získal náš 
Pán Ježíš Kristus. A bratři, kteří si berou na starost sbírání almužny, dostanou za to velkou 
odměnu; také dárcům dávají příležitost, aby si získali zásluhy, neboť všechno, co lidé na 
tomto světě zanechají, zanikne (srov. Mt 16,19), avšak za lásku a za almužnu, které udělili, 
dostanou odměnu od Pána. (srov. Lk 16,1-9).  
     Jeden druhému ať s důvěrou projevuje své potřeby, aby ten mu obstaral, co je třeba a tak 
mu posloužil. A každý ať miluje a živí svého bratra, jako matka miluje a živí své dítě; a Pán 
ať mu k tomu dá svou milost (srov. 1 Sol 2,7).  
     „Kdo jí, ať se nedívá spatra na toho, kdo nejí; kdo nejí, ať nevynáší soud o tom, kdo jí“ 
(Řím 14,3).  
     Když někdy bratry překvapí nouze, je jim všude dovoleno jíst každé jídlo, které může jíst 
člověk, jak to řekl Pán o Davidovi, který  „jedl posvátné chleby, jež nesměl jíst nikdo kromě 
kněží“ (Mk 2,26).  
     Ať si vzpomenou, co říká Pán: „Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena 
nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás nepřekvapil onen den náhle. Neboť 
přijde jako past na všechny, kteří přebývají na tváři země“ (Lk 2l,34-35).  
Podobně se také mohou všichni bratři v dobách naléhavé nouze postarat o to, co potřebují k 
životu, tak, jak jim Pán dá milost; neboť v nouzi zákon neplatí.  
 
     10. O nemocných bratřích.  
     Onemocní-li některý bratr, ať ho ostatní bratři neopustí, i kdyby byl kdekoliv, ale ať určí 
jednoho, nebo podle potřeby více bratří, kteří by mu posloužili, jak by si přáli, aby byli sami 
ošetřováni. V krajním případě jej mohou svěřit důvěryhodné osobě, která by o něj v jeho 
nemoci pečovala.  
    A já prosím nemocného bratra, aby děkoval za všechno svému Stvořiteli a aby si sám přál 
být takový, jakého jej chce Bůh mít, zdravého nebo nemocného, protože všechny, které Bůh 
předurčil k věčnému životu (Sk 14,48), vychovává Bůh ranami i nemocemi  a duchem 
zkroušenosti, jak Pán praví: „Já kárám a trestám všechny ty, které miluji“ (srov. Zj 3,19)  
     Kdyby však byl nemocný bratr netrpělivý nebo zlostný vůči Bohu nebo vůči bratřím, nebo 
kdyby příliš znepokojeně vyžadoval léky, aby zachránil své tělo, které stejně musí brzo umřít 
a je nepřítelem duše, pak toto mu přichází od zlého, on je člověkem tělesným a zdá se, že 
nepatří k bratřím, protože miluje tělo víc než duši.  
 
     11. Že bratři nemají pomlouvat a utrhat na cti, ale mají se mít mezi sebou rádi.  
     Všichni bratři ať se chrání někoho pomlouvat nebo „hádat se o slovíčka“ (2 Tim 2,l4); 
spíše ať se snaží zachovávat mlčení tak dlouho.jak jim Bůh k tomu dá milost. Ať se nehádají 



mezi sebou ani  s druhými, nýbrž ať usilují odpovídat pokorně a říkat: „Jsme jenom 
služebníci“ (Lk 17,10).  
     Ať se nehněvají, neboť „každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo 
snižuje svého bratra, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému 
peklu“ (Mt 5,22). Ať se mezi sebou mají rádi, jak praví Pán: „To je mé přikázání, abyste se 
milovali navzájem, jako jsem já miloval vás“ (Jan 15,12).  A lásku, kterou jsou povinni jeden 
druhému, ať „dokazují ze svých skutků“ (Jak 2,18), jak říká apoštol: „Nemilujme jen slovem, 
ale  opravdovým činem  (Jan 3,18).  
     „Ať nikoho neurážejí“ (Tit 3,2), ať neubírají druhým na cti, neboť je psáno: „Donašeče a 
pomlouvače Bůh nenávidí“ (Řím 1,29).  Ať se chovají přívětivě a vůči všem lidem ať 
projevují všemožnou mírnost (srov. Tit 3,2). Ať druhé neposuzují a nezavrhují (srov. Mt 7,3) 
a jak praví Pán, nepozorují jejich nepatrné hříšky, ale raději „v hořkosti duše své vzpomínají“ 
(Iz 38,15) na vlastní. Ať „usilují vejít úzkou branou“ (Lk 13,24), protože praví Pán: „Těsná je 
brána a úzká cesta, která vede k životu a málokdo ji nalézá“ (Mt 7,14).  
 
     12. Že se mají chránit nečistých pohledů a styku se ženami.  
     Všichni bratři, ať dlí kdekoli, nebo ať jdou kamkoli, ať se chrání před nečistými pohledy a 
před stykem se ženami; a nikdo ať se s nimi neradí, ani s nimi sám necestuje, ani s nimi nejí u 
stolu společně z jedné mísy. Kněží ať s nimi mluví zdrženlivě, když jim ukládají pokání nebo 
dávají duchovní radu. V žádném případě nesmí některý bratr přijmout nějakou ženu do 
poslušnosti, může jí jen dát duchovní radu a ona pak může konat pokání, kde bude sama chtít. 
A my všichni se chraňme a uchovejme všechny své údy čisté, neboť praví Pán: „Každý, kdo 
hledí na ženu s chtivostí, již s ní zcizoložil ve svém srdci“ (Mt 5,28).  
 
     13. O trestu za hřích smilstva.  
     Kdyby některý bratr byl sveden zlým nepřítelem a dopustil se hříchu smilstva, ať úplně 
odloží řeholní oděv, který pro svůj ohavný zločin už stejně pozbyl, a ať je z našeho řádu zcela 
vyloučen. Potom ať koná pokání za své hříchy (srov.1 Kor 5,5).  
 
     14. Jak mají bratři jít světem.  
     Když jdou bratři světem, „ať si nic neberou na cestu, ani hůl, ani mošnu, ani chléb, ani 
peníze“ (Lk 9,3).  „Když vejdou do některého domu, ať nejprve řeknou: Pokoj tomuto domu! 
V tom domě pak mohou zůstat a jíst a pít, co ti lidé mají“ (Lk 10,5.7) „Ať neodplácejí zlému, 
ale uhodí-li je někdo do tváře, ať mu nastaví i druhou; a bude-li jim brát plášť, ať mu nechají i 
oděv (Mt 5,39). Kdo je o něco poprosí, ať mu to dají; a co jim kdo vezme, ať to od něj 
nepožadují zpět“ (Lk 6,29-30).  
 
     15. Že bratři nemají držet zvířata a jezdit na koni.  
     Všem svým bratřím, klerikům i laikům, ať jdou světem nebo dlí na stálém místě, ukládám 
za povinnost, aby za žádných okolností nedrželi u sebe nebo u někoho jiného či jiným 
způsobem nějaké zvíře. Není jim také dovoleno jezdit na koni, nejsou-li k tomu donuceni 
nemocí nebo velkou potřebou.  
 
     16. O těch, kteří půjdou mezi nevěřící.  
     Pán praví: „Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte  tedy obezřelí jako hadi a 
bezelstní jako holubice“ (Mt 10,16). Budou-li proto někteří bratři chtít jít mezi nevěřící, ať 
jdou s dovolením svého ministra a služebníka. Pozná-li ministr, že jsou k tomuto poslání 
schopní, ať jim dá dovolení a neodpírá je, neboť bude muset složit účty Pánu, nebude-li v této 
nebo v jiných věcech postupovat se správným rozlišováním (srov. Lk 16,2).  



Bratři, kteří půjdou mezi nevěřící, mohou mezi nimi duchovně působit dvojím způsobem. 
Jeden způsob spočívá v tom, že nebudou začínat hádky nebo spory, ale „kvůli Pánovi se 
podřídí každému lidskému zařízení“ (1 Petr 2,13) a vyznají, že jsou křesťané.  
     Druhý způsob je, že - pokud to poznají jako Boží vůli - budou hlásat Boží slovo: že mají 
uvěřit ve všemohoucího Boha, Otce, Syna a Ducha svatého, Stvořitele všech věcí, Syna 
Vykupitele a Spasitele, že se mají dát pokřtít a stát křesťany, poněvadž „nenarodí-li se kdo z 
vody a z Ducha svatého, nemůže vejít do království Božího“ (Jan 3,5)  
     To a co ještě se bude líbit Pánu, mohou jim a ostatním zvěstovat, neboť Pán praví v 
evangeliu: „Každý, kdokoli se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým 
nebeským Otcem“ (Mt 10.32).  „Kdo se však stydí za mne a za má slova, za toho se bude 
stydět Syn člověka, až přijde ve slávě své i Otcově a svatých andělů“ (Lk 9,26).  
     A všichni bratři ať mají všude na paměti, že sami sebe vydali Pánu Ježíši Kristu a jemu 
přenechali své tělo; proto musí z lásky k němu toto tělo vystavit viditelným i neviditelným 
nepřátelům, neboť Pán praví: „Kdo přijde o život pro mne, zachrání jej pro život věčný“ (Lk 
9,24). „Blahoslavení pronásledovaní pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské“ (Mt 
5,10). „Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat“ (Jan 15,20). „Když vás budou 
pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného“ (Mt 10,23).  „Blahoslavení jste, když vás 
lidé budou nenávidět, tupit a pronásledovat, když vás vyloučí, pohaní, vymaží vaše jméno 
jako proklaté (Lk 6,22-23) a budou lživě mluvit proti vám všechno zlé kvůli mně; radujte se v 
ten den a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebi“ (Mt 5,11-12). „Vám, svým přátelům, 
však říkám: Nenechte se od nich zastrašit! Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale nad to vám 
už víc udělat nemohou“ (Lk 12,4 Mt 24,6).  „Hleďte, abyste se nelekali“ (Mt 24,6).  Neboť 
„když vytrváte, získáte své životy“ (Lk 21,19). „Kdo vytrvá až do konce, bude spasen“ (Mt 
10,22).  
 
     17. O kazatelích.  
     Žádný bratr ať nekáže proti způsobu a ustanovení církve, nebo bez dovolení svého 
ministra. Ministr pak ať se chrání, aby nedal někomu dovolení neuváženě. Všichni bratři však 
mají kázat svými skutky.  
    Žádný ministr nebo kazatel ať si nedělá nárok na úřad ministra bratří nebo na kazatelský 
úřad jako na své vlastnictví, nýbrž bude-li mu to přikázáno, ať ihned složí bez odporu svůj 
úřad.  
     Proto prosím v lásce, kterou je Bůh sám (srov.1 Jan 4,8), všechny své bratry, kteří kážou, 
modlí se nebo pracují, kleriky i laiky, aby se snažili být ve všem pokorní, aby se 
nevychloubali ani nebyli samolibí, ani v duchu pyšní na dobrá slova nebo skutky a vůbec na 
nic, co Bůh dobrého tu a tam v nich a skrze ně udělá, promluví způsobí, podle slov Páně: 
„Neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové“ (Lk 10,20).  
     Buďme pevně přesvědčeni, že nám patří jen chyby a hříchy. Více se máme „radovat z 
toho, když se octneme ve všelijakých zkouškách“ (Jak 1,2) a když musíme snášet na tomto 
světě různé úzkosti a obtíže duše i těla pro věčný život. Chraňme se proto všichni, bratři, 
veškeré pýchy a marné slávy. Střezme se před moudrostí tohoto světa a tělesnou opatrností. 
Neboť duch těla chce a velmi touží, aby mohl mluvit, ale málo po skutcích a nehledá zbožnost 
a vnitřní svatost ducha, nýbrž chce a hledí dosíci takovou nábožnost a svatost, aby ji viděli 
lidé (srov. Řím 8, 6-7). A to jsou ti, o kterých Pán říká: „Amen, pravím vám, už mají svou 
odměnu“ (Mt 6,2).  
     Duch Páně však žádá, abychom své tělo umrtvili, mnoho si ho necenili, zacházeli s ním 
jako s nižším a podřízeným a pociťovali vůči němu stud; naopak se snaží dosáhnout pokoru a 
trpělivost, čistou prostotu a pravý pokoj ducha a nadevše stále touží po bázni Boží, Boží 
moudrosti a božské lásce Otce, Syna a svatého Ducha.  



     A všechno dobré připisujme Bohu, nejvyššímu a nevznešenějšímu Pánu, a uznávejme, že 
to náleží jen jemu; za všechno děkujme jemu, od něhož všechno dobré pochází. A on, 
nejvyšší a nevznešenější, jediný pravý Bůh, ať tím vládne; jemu buď vzdávána čest a on, 
kterému všechno dobré patří jako jeho vlastnictví, který „jediný je dobrý“ (Lk 18,19) ať 
přijímá všechnu chválu a dobrořečení, všechen dík a slávu. A kdykoli vidíme nebo slyšíme, 
že lidé mluví nebo dělají zlé, nebo urážejí Boha, pak dobrořečme, dobře čiňme a chvalme 
Boha, který je veleben na věky (Řím l,25).  
 
Amen.  
 
     18. Jak se mají scházet ministři.  
     Každý ministr se může scházet každý rok se svými bratry na kterémkoli místě o svátku 
svatého archanděla Michaela, aby s nimi jednal o věcech, které se týkají Boha. Všichni 
ministři ze zaalpských a zámořských zemí ať přijdou vždy za tři roky, ostatní ministři každý 
rok o svatodušních svátcích na kapitulu ke kostelu svaté Marie v Porciunkule, pokud ministr a 
služebník celého bratrského společenství nenařídí jinak.  
 
     19. Že bratři mají žít podle katolické víry.  
     Všichni bratři ať jsou katolíci, ať žijí a mluví podle katolické víry. Kdyby však někdo 
slovem nebo skutkem zbloudil od katolické víry a života a nechtěl se polepšit, ať je z našeho 
společenství úplně vyloučen.  
     A všechny duchovní a řeholníky považujme za své pány ve všem, co slouží spáse duše a 
co se neodchyluje od našeho života. A prokazujme v Pánu úctu jejich svěcení, jejich úřadu a 
službě.  
 
     20. O zpovědi bratří a o přijímání těla a krve našeho Pána Ježíše Krista.  
     Moji požehnaní bratři, klerici i laici, ať vyznávají své hříchy kněžím našeho řádu. Když to 
není možné, ať se zpovídají jiným svědomitým a katolickým kněžím. A ať vědí a mají na 
paměti zcela jasně: Když přijmou pokání a dostanou rozhřešení od kteréhokoliv katolického 
kněze, budou zcela určitě zproštěni hříchů, jen když se snaží pokorně a svědomitě vykonat 
uložené pokání. Když však nemohou právě vyhledat kněze, pak mohou vyznat hříchy 
některému bratrovi, jak říká apoštol Jakub: „Vyznávejte se jedni druhým ze hříchů“ (Jak 
5,16).  
     Proto však nesmějí přestat obracet se na kněze, protože moc zadržovat a odpouštět hříchy 
mají pouze kněží.  
     A po této lítosti a zpovědi ať přijmou tělo a krev našeho Pána Ježíše Krista s hlubokou 
pokorou a úctou a mají přitom na paměti, co sám Pán říká: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, 
má život věčný“ (Jan 6,54) a „to čiňte na mou památku“ (Lk 22,l9).  
 
     21. O řečech chvály a napomenutí, které mohou mít k lidem všichni bratři.  
     A takové nebo podobné řeči napomenutí a chvály mohou mít všichni moji bratři s Božím 
požehnáním ke všem lidem, kdykoli chtějí: „Bojte se a ctěte, chvalte a dobrořečte, děkujte a 
klaňte se Bohu (1 Sol 5,18), všemohoucímu Pánu v jeho Trojici a jednotě, Otci Synu i 
svatému Duchu, Stvořiteli všeho světa. - Čiňte pokání!( Mt 3, 2.8). Neste ovoce, které je 
hodno pokání! Neboť vězte, že brzo zemřete. - Dávejte a bude vám dáno (Lk 6,38.37). 
Odpouštějte a bude vám odpuštěno(Mk 11,26). Jestliže však vy neodpustíte, pak ani vám Pán 
neodpustí vaše hříchy. - Vyznávejte se ze všech svých hříchů (Jak 5,16). - Blaze těm, kteří 
umírají v kajícnosti, neboť přijdou do nebeského království (srov. Zj 14,13); běda však těm, 
kteří neumírají kajícně, neboť budou  dětmi ďábla (srov. 1 Jan 3,10), protože dělají, co on 



žádá a přijdou do věčného ohně. - Vystříhejte se a chraňte všeho zlého a vytrvejte v dobrém 
až do konce. „  
 
     22. Napomenutí bratří.  
     My všichni bratři mějme na paměti, že Pán praví: „Milujte své nepřátele a dobře čiňte těm, 
kdo vás nenávidí“ (Mt 5,44). Vždyť sám  náš Pán Ježíš Kristus, v jehož šlépějích máme jít (1 
Petr 2,21), nazval i svého zrádce přítelem a vydal se dobrovolně těm, kteří ho chtěli ukřižovat 
(srov. Mt 26,50). Našimi přáteli jsou proto všichni ti, kdo nám nespravedlivě působí soužení a 
úzkosti, zahanbení a bezpráví, bolest a utrpení, mučení a smrt. Máme je upřímně milovat, 
poněvadž za to, co nám dělají, dosáhneme věčný život.  
     Mějme v nenávisti své tělo s jeho neřestmi a hříchy, protože chce žít tělesně a připravit nás 
tím o lásku našeho Pána Ježíše Krista i věčný život, a tak se samo i se vším chce řítit do pekla. 
Neboť vlastní vinou jsme odporní, bídní, odpíráme dobrému, zlu však jsme nakloněni, jak to 
Pán říká v evangeliu: „Z lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, 
cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, 
opovážlivost. Všechno toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka“ (Mk 7,21-23).  
     Nyní však, když jsme opustili svět, nemáme jinou povinnost, než horlivě plnit vůli Páně a 
líbit se jemu.  
     Mějme se bedlivě na pozoru, abychom nebyli půdou podle cesty, nebo skalnatou, či trním 
zarostlou zemí, jak praví Pán v evangeliu: „Semenem je Boží slovo. Které padlo podél cesty a 
bylo pošlapáno, to jsou ti, kteří slovo o království sice slyší, ale nechápou, a hned přichází 
ďábel a vyrve, co bylo zaseto do jejich srdcí a odnímá slovo z jejich srdce, aby neuvěřili a 
nebyli zachráněni. Které padlo na skalnatou půdu, to jsou ti, kteří s radostí přijímají slovo, 
když je uslyší; když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, pak jsou hned mrzutí, 
nemají v sobě kořen a jsou nestálí, věří jen na nějaký čas a v čas pokušení odpadají. Které 
padlo do trní, to jsou ti, kteří sice slovo slyší, ale potom je pohánějí časné starosti tohoto věku, 
vábivost majetku a jiné rozkoše a slovo udusí, takže nepřinese úrodu. Které však bylo zaseto 
do dobré země, jsou ti, kteří uslyší slovo, chápou je a zachovávají v dobrém a upřímném srdci 
a s vytrvalostí přinášejí úrodu“ (Mt 13,4-23; Lk 8,5-15).  
     A proto, moji bratři, podle slov Páně „nechme mrtvé ať pochovávají své mrtvé“ (Mt 8,22). 
Velmi se chraňme před zlobou a prohnaností satana, který chce odvrátit mysl a srdce člověka 
od Pána Boha, obchází a hledí srdce člověka pod záminkou nějaké výhody nebo pomoci 
přetáhnout k sobě a vytlačit slova přikázání Páně z jeho paměti, srdce člověka chce zaslepit 
světskými záležitostmi a starostmi a sám se v něm usadit, jak Pán říká: „Když nečistý duch 
vyjde z člověka, bloudí po suchých místech a hledá odpočinutí, ale nenalézá. Tu řekne: 
Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel. Přijde a nalezne jej prázdný, vyčištěný a 
uklizený. Tu jde a přivede s sebou sedm jiných duchů, horších než je sám, vejdou a bydlí tam 
a konce toho člověka jsou horší než začátky“ (Mt l2,43-45).  
     Mějme se tedy, bratři, bedlivě na pozoru, abychom pro zdánlivou výhodu nebo dílo či 
pomoc neztratili svého ducha a své srdce, nebo je neodvrátili od Pána. Prosím naopak jménem 
lásky, kterou je Bůh, všechny bratry, ministry i ostatní, aby odstranili všechny překážky a 
nedbali na starosti a obtíže, aby tak podle svých nejlepších sil očištěným srdcem a ryzí myslí 
sloužili Pánu Bohu, jeho milovali, klaněli se mu a ctili ho, neboť to on žádá nade vše.  
     Ano, hleďme v sobě připravovat stálý příbytek a stánek jemu, který je Bůh, Pán, 
Všemohoucí, Otec, Syn a Duch svatý a který praví: „Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste 
byli uznáni za hodné uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem 
člověka“ (Lk 21,36). „A kdykoli povstáváte k modlitbě (Mk 11,25), říkejte: Otče náš, jenž jsi 
na nebesích“ (Mt 6,9). Klaňme se mu čistým srdcem, neboť „je třeba stále se modlit a 
neochabovat“ (Lk 18,1), protože „Otec hledá ty, kdo ho takto ctí. Bůh je duch a ti, kdo ho 
uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“ (Jan 4,23-24). K němu se obracejme jako k 



pastýři a strážci svých duší  (srov.1 Petr 2,25), poněvadž on říká: „Já jsem dobrý pastýř a svůj 
život dávám za ovce“ (Jan 10,11). Vy všichni jste však bratři: „A nikomu na zemi nedávejte 
jméno Otec: jediný je váš Otec, ten nebeský. Ani si nedávejte říkat učitel: váš Učitel je jeden, 
Kristus“ (Mt 23,9-10). „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a 
stane se vám“ (Jan 15,7). „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem 
já uprostřed nich“ (Mt l8,20). „A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto 
věku“ (Mt 28,20). „Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život“ (Jan 6,63). „Já 
jsem cesta, pravda i život“ (Jan 14,6).  
     Zachovávejme tady slova, život, učení a svaté evangelium toho, který se snížil, aby za nás 
prosil svého Otce a zjevil nám jeho jméno, když říká: „Otče, zjevil jsem tvé jméno lidem, 
které jsi mi dal; neboť slova, která jsi mi dal, dal jsem jim a oni je přijali. V pravdě poznali, že 
jsem od tebe vyšel a uvěřili, že ty jsi mě poslal. Za ně prosím. Ne za svět prosím, ale za ty, 
které jsi mi dal, neboť jsou tvoji a všecko mé je tvé. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, 
které jsi mi dal, aby byli jedno, jako my. Toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost 
mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, 
jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. 
Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je 
poslal do světa. Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli vpravdě posvěcení. Neprosím však 
jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří, aby byli uvedeni v dokonalost 
jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mne poslal a že sis je zamiloval tak jako mne. Dám jim 
poznat tvé jméno, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně a já abych byl v nich. Otče chci, 
aby ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, ať hledí na tvou slávu ve tvém 
království“ (Jan 17,6-26).  
 
     23. Modlitba, chvalozpěv a díkůvzdání.  
     Všemohoucí, nejvyšší, přesvatý a nejvznešenější Bože, Otče svatý a spravedlivý, Pane a 
Králi nebe i země, pro tebe samého ti vzdáváme díky, že jsi svou svatou vůlí a skrze svého 
jednorozeného Syna v Duchu svatém stvořil všechno, duchovní i tělesné, a nás že jsi stvořil k 
svému obrazu a podobenství a postavil do ráje, kde jsme klesli vlastní vinou.  
     A my ti děkujeme, že jako jsi nás stvořil skrze svého Syna, tak jsi také chtěl opravdovou a 
svatou láskou, kterou jsi nás miloval, aby on se narodil jako pravý Bůh a pravý člověk z 
přeslavné, nejblahoslavenější vždy Panny svaté Marie a že jsi nás, zajatce, chtěl vykoupit jeho 
křížem, jeho krví a jeho smrtí.  
     A děkujeme ti, že tento tvůj Syn přijde zase ve slávě a velebnosti, aby svrhl do věčného 
ohně zavržené, kteří nečinili pokání a tebe neuznali; a všem, kteří tě uznali, klaněli se ti a v 
pokání ti sloužili, aby řekl: „Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám 
připraveno od založení světa“ (Mt 25,34).  
     A protože my, ubozí hříšníci, všichni do jednoho nejsme hodni vzývat tvé jméno, prosíme 
pokorně, aby náš Pán Ježíš Kristus, „tvůj milovaný Syn, v kterém jsi nalezl zalíbení“ (Mt 
17,25), spolu se svatým Duchem Utěšitelem sám ti vzdal dík za všechno tak, jak ty a oni 
uznají za správné, neboť on jediný tobě za všechno učiní zadost a skrze něho jsi nám tak 
velké věci učinil. Aleluja.  
     A pro tvou lásku pokorně prosíme přeslavnou, nejblahoslavenější, vždy panenskou Matku 
Marii, svaté Michaela, Gabriela a Rafaela a všechny sbory blažených duchů, serafů, cherubů a 
trůnů, panstev, knížectví a mocností, sil, andělů a archandělů, svatého Jana Křtitele, Jana 
Evangelistu, Petra, Pavla, svaté patriarchy, proroky, nevinné děti, apoštoly, evangelisty, 
učedníky, mučedníky, vyznavače, panny, svaté Eliáše a Henocha a všechny svaté, kteří tu 
byli, kteří budou a kteří tu nyní jsou, aby podle tvé vůle za všechno vzdávali díky tobě, 
nejvyššímu a pravému Bohu, věčnému a živému, s tvým milovaným Synem, naším Pánem 
Ježíšem Kristem a svatým Duchem Utěšitelem, na věky věků. Amen: Aleluja.  



     A my všichni Menší bratři, neužiteční služebníci, pokorně a naléhavě prosíme všechny, 
kdo chtějí ve svaté katolické a apoštolské církvi sloužit Bohu, našemu Pánu, a duchovní všech 
stupňů, kněze, jáhny, podjáhny, akolyty, exorcisty, lektory, ostiáře a všechny duchovní, 
všechny řeholníky a řeholnice, všechny děti, chlapce a dívky, chudé a nuzné, krále a knížata, 
řemeslníky, rolníky, služebníky a pány, všechny panny, svobodné i manžele, laiky, muže i 
ženy, všechny nedospělé, dospívající, mládež i starce, zdravé i nemocné, všechny maličké i 
velké a všechny rody, národy, kmeny a jazyky, všechna pokolení a všechny lidi na celém 
světě, kteří tu jsou a ještě budou: Vytrvejme všichni společně v pravé víře a v pokání, neboť 
jinak nemůže nikdo být spasen.  
     Milujme všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí (Dt 6,4; Mt 22,37), vší silou a 
mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými 
touhami a celou svou vůlí Pána Boha, který nám všem dal celé své tělo, celou duši a život a 
stále nám je dává. On nás stvořil a vykoupil a jen on nás svým milosrdenstvím spasí; on nám 
ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokázal všechno dobré a 
ještě prokáže.  
     Nic jiného tedy nežádejme, nic jiného si nepřejme, v ničem jiném nenacházejme zalíbení a 
potěšení než ve svém Stvořiteli, Vykupiteli a Spasiteli, jediném pravém Bohu, který je plností 
dobra, všechno dobro, celé dobro, pravé a nejvyšší dobro, který  jediný je dobrý (Lk l8,l9), 
milostivý a dobrotivý, laskavý a milý, který jediný je svatý, spravedlivý, pravdivý a věrný, 
který jediný je dobrotivý, bez hříchu a čistý, od něhož, skrze něhož a v němž je celé 
odpuštění, všechna milost, celá sláva pro všechny kající, všechny spravedlivé a všechny 
blažené, kteří se radují v nebi.  
     Ať tedy nám v tom nic nepřekáží, nic nás od toho neodděluje, nic nám nebrání: všude, na 
každém místě, v každou hodinu a v každou dobu, denně a ustavičně věřme v něho upřímně a 
pokorně, uchovávejme ho v srdci a milujme ho, ctěme jej a klaňme se mu, služme mu, 
chvalme ho a dobrořečme mu, slavme a vyvyšujme, velebme a děkujme jemu, nejvyššímu a 
nejvznešenějšímu, věčnému Bohu, Trojímu a Jedinému, Otci, Synu a Duchu svatému, 
Stvořiteli všech věcí, Vykupiteli všech, kteří v něho věří, doufají a milují ho, který je bez 
počátku a konce, neproměnný, neviditelný, nevypověditelný, nevýslovný, nepojatelný, 
nepostižitelný, požehnaný, chvalitebný, slavný a vyvýšený, vznešený, veliký, milý, laskavý, 
příjemný a nade vše vytoužený na věky věků.  
 
     24. Závěr.  
     Ve jménu Páně prosím všechny bratry, aby se naučili nazpaměť obsah a smysl toho, co je 
k spáse naší duše napsáno v tomto řádu života a aby si to často připomínali. A stále prosím 
Boha, aby on, všemohoucí a Trojjediný, žehnal všem, kteří to učí druhé, sami se tomu učí, 
přijímají to za své, připomínají si to a podle toho jednají, kdykoliv si opakují a uskutečňují, co 
tu je napsáno k naší spáse. A zapřísahám všechny a líbám jejich nohy, aby tento řád života ze 
srdce milovali, zachovávali a dodržovali.  
     A na místě Boha všemohoucího, ze zmocnění pana papeže a pod poslušností přísně 
nařizuji a přikazuji já, bratr František, aby nikdo neubíral něco z toho, co je napsáno v tomto 
způsobu života, ani k němu nic nepřidával a aby bratři neměli jinou řeholi.  
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků.  
 
     Amen.  
 
     4.2.2. Potvrzená řehole (1223) 
 
     Ze sporů o přísnější či mírnější výklad řehole, z potřeb rostoucího řádu, z nutnosti sevřít 
pevněji dosavadní rozsáhlý text řehole, vyrostla třetí, definitivní řehole. Je dílem tří autorů, 



kteří určovali život řádu: řádu samého, reprezentovaného svatodušní kapitulou 11.6.1223, 
církve především v osobě kardinála - ochránce Hugolina a Otce Františka, jehož duch ji 
proniká a z ní vyzařuje, který se k ní hlásí a zanechává nám ji jako závěr svého velkého 
Odkazu: "Jako mi dal Pán prostě a jasně vyjádřit a napsat řeholi i tato slova, tak prostě a jasně 
je chápejte a svatým životem zachovejte až do konce."  
 
     1. Ve jménu Páně! Začíná život Menších bratří.  
     Řehole a život Menších bratří jest: zachovávat svaté evangelium našeho Pána Ježíše Krista 
životem v poslušnosti, bez vlastnictví a v čistotě.  
Bratr František slibuje poslušnost a úctu panu papeži Honoriovi a jeho řádným nástupcům a 
římské církvi. Ostatní bratři jsou povinni poslušností bratru Františkovi a jeho nástupcům.  
 
     2. O těch, kdo chtějí přijmout tento život a jak mají být přijímáni.  
          Bude-li někdo chtít přijmout tento život a přijde proto k našim bratřím, ať ho pošlou ke 
svému provinčnímu ministrovi, protože jen ten a nikdo jiný má mít právo přijímat bratry.  
Ministr ať ho důkladně vyzkouší z katolické víry a církevních svátostí. Když to všechno věří, 
chce to věrně vyznávat a až do smrti přísně zachovávat a není ženatý, ať mu řekne slova 
svatého evangelia, aby šel, prodal všechno, co má a snažil se to rozdat chudým. Kdyby mu to 
nebylo možné, stačí mu dobrá vůle.  
     Totéž platí, je-li ženatý, ale manželka vstoupila do kláštera, anebo složila slib zdrženlivosti 
a se souhlasem diecézního biskupa mu dala svolení a přitom je manželka takového věku, že o 
ní nelze pochybovat.  
     Ministři a ostatní bratři ať se nestarají o jeho majetek, aby s ním mohl svobodně naložit, 
jak mu to Pán vnukne. Kdyby však žádal o radu, může ho ministr poslat k nějakému 
zbožnému člověku, aby podle jeho rady rozdal svůj majetek chudým.  
     Potom ať dostane zkušební oděv: dva hábity bez kapuce, provaz, kalhoty a kaparon až po 
pás, leda že by ministr někdy podle Boží vůle uznal za dobré něco jiného.  
     Když skončí zkušební rok, ať je přijat k poslušnosti a slíbí, že bude tento život a řeholi 
trvale zachovávat. A podle příkazu pana papeže nebude smět žádným způsobem z tohoto řádu 
vystoupit, protože podle svatého evangelia "nikdo, kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, 
není způsobilý pro království Boží" (Lk 9,62).  
     Kdo slíbili poslušnost, ať mají jeden hábit s kapucí a druhý bez kapuce, pokud by ho 
chtěli. Kdo to potřebují, mohou nosit obuv. A všichni bratři mají nosit levný oděv a Bůh jim 
za to bude žehnat. Oděv si mohou zesilovat hrubými záplatami a jinými kusy látky.  
     Avšak napomínám a vybízím je, aby nepohrdali a neodsuzovali ty lidi, které vidí nosit 
jemné a pestré šaty nebo jíst a pit lahůdky; spíše ať každý soudí a pohrdá sám sebou (srov. Mt 
11,8).  
 
     3. O bohoslužbě a postu a jak mají bratři jít světem.  
     Klerici ať konají bohoslužbu, kromě žaltáře, jak je obvyklé u kleriků římské církve; proto 
mohou mít breviáře.  
     Laici ať se modlí 24krát Otče náš za jitřní, 5krát za chvály, po sedmi na první, třetí, šestou 
a devátou, l2krát za večerní chvály a 7krát za doplněk. Ať se také modlí za zemřelé.  
Ať se postí od svátku Všech svatých do Narození Páně. Kdo dobrovolně zachovávají 40denní 
půst, začínající od Zjeveni Páně, který Pán posvětil svým svatým postem (srov. Mt 4,2), 
buďte požehnáni od Pána; kdo však nechtějí, nejsou jím vázáni. Ať však zachovávají 40denní 
půst před Vzkříšením Páně. V ostatní dobu jsou povinni postit se jen v pátek. Je-li to zřejmě 
potřebné, nejsou bratři vázáni tělesným postem.  



Radím, napomínám a vybízím své bratry v Pánu Ježíši Kristu, když jdou světem, aby se 
nepřeli a nehádali o slovíčka (2 Tim 2,14), ani neposuzovali ostatní, ale byli tiší, mírumilovní, 
skromní, vlídní, pokorní (Tit 3,2) a mluvili s každým uctivě a slušně.  
     Ať nejezdí na koni, pokud k tomu nejsou nuceni zřejmou potřebou nebo nemocí.  
     Když vejdou do některého domu, ať řeknou nejprve: "Pokoj tomuto domu" (Lk 10,5.7-8). 
A podle svatého evangelia mohou jíst ze všeho, co jim předloží.  
 
     4. Že bratři nemají přijímat peníze.  
     Přísně zakazuji všem bratřím, aby jakýmkoli způsobem přijímali peníze, ať přímo či 
nepřímo (srov. Mt 10,9).  
     O potřeby nemocných a ošacení všech bratří ať se svědomitě starají jen ministři a 
kustodové za pomoci duchovních přátel podle podmínek místních, časových a chladného 
podnebí, jak uznají za potřebné. Vždy však ať dodržují to, co bylo řečeno, totiž aby 
nepřijímali peníze.  
 
     5. Jak mají pracovat.  
     Ti bratři, kterým Bůh dal milost, že mohou pracovat, ať pracují svědomitě a s dobrým 
úmyslem, aby totiž nedali vzniknout zahálce, která je nepřítelem duše, ani přitom 
nepotlačovali ducha svaté modlitby a zbožnosti, kterému mají sloužit všechny časné věci.  
     Jako mzdu za práci ať přijímají pro sebe a své bratry životní potřeby, kromě peněz; a to 
pokorně, jak se sluší na Boží služebníky, kteří zachovávají svatou chudobu.  
 
     6. Že bratři nemají nic přijímat do vlastnictví, o almužně a o nemocných bratřích.  
     Bratři ať nepřijímají nic do vlastnictví, ani dům, ani obydlí, ani žádnou věc.  
Jako poutníci a cizinci na tomto světě (srov. 1 Petr 2,11), kteří slouží Bohu v chudobě a 
pokoře, ať s důvěrou chodí po almužně. Nesluší se, aby se za to styděli, neboť i Pán se pro nás 
stal chudým na tomto světě (srov. 2 Kor 8,9).  
     V tom je vznešenost svrchované chudoby, že vás, moje nejmilejší bratry, učinila dědici a 
vládci nebeského království (srov. Jak 2,5); o věci vás ochudila, zato ctnostmi obohatila. To 
ať je váš úděl, který uvádí do země živých (srov. Žl 142/141,6). K ní, nejmilejší bratři, 
přilněte celou duší a pro jméno našeho Pána Ježíše Krista na věky nechtějte mít nic jiného na 
tomto světě.  
     A kdekoli bratři jsou nebo se setkají, ať se k sobě chovají jako v rodině. Ať jeden druhému 
bez obav projeví své potřeby,  neboť živí-li matka a miluje svého syna podle těla (srov.1 Sol 
2,7), tím víc má každý milovat a pečovat o svého bratra podle ducha.  
 
     A onemocní-li některý bratr, ať ho ostatní tak ošetřují, jak by chtěli, aby byli sami 
ošetřováni (sr. Mt 7,12).  
 
     7. Jaké pokání má být ukládáno hřešícím bratřím.  
     Kdyby některý bratr z ponoukání zlého ducha smrtelně zhřešil a šlo by o takový hřích, 
který bude vyhrazen provinčnímu ministrovi, je tento bratr povinen dostavit se k němu co 
nejdříve a bez odkladu.  
     Je-li ministr knězem, ať mu uloží milosrdné pokání; není-li knězem, ať je dá uložit od 
některého řádového kněze, jak uzná za nejlepší podle Boží vůle.  
     A ať se ministr nehněvá ani nerozčiluje pro něčí hřích, protože hněv a rozčilování jsou 
překážkou lásky v nich i v druhých.  
 
 
 



     8. O volbě generálního ministra řádu a o svatodušní kapitule.  
     Všichni bratři mají mít vždy jednoho ze svého středu za generálního ministra a služebníka 
celého bratrského společenství a mají ho přesně poslouchat.  
     Provinční ministři se mají společně scházet na svatodušní kapitulu tam, kam určí generální 
ministr, a to jednou za tři roky nebo v delší či kratší lhůtě, jak to generální ministr stanoví. Na 
této kapitule mají provinční ministři a kustodové také zvolit zástupce generálního ministra, 
když zemřel.  
     Kdyby někdy sbor provinčních ministrů a kustodů shledal, že generální ministr nestačí ke 
službě a obecnému dobru bratří, jsou ve jménu Páně povinni zvolit si jiného za 
představeného.  
     Po svatodušní kapitule mohou jednotliví ministři a kustodové, budou-li chtít a uznají za 
vhodné, svolat ještě v tom roce své bratry ke kapitule.  
 
     9. O kazatelích.  
     Ať bratři nekážou v diecézi, kde jim to biskup zakázal. Ať se žádný bratr vůbec neodváží 
kázat lidu, nevyzkoušel-li ho generální ministr řádu, uznal ho za schopného a svěřil mu 
kazatelský úřad.  
     Napomínám také a vybízím tyto bratry, aby ve svých kázáních mluvili slovy 
promyšlenými a ryzími( Žl 12/11,7; Žl 17/18,31 ), aby sledovali prospěch a vzdělání lidu, aby 
mu připomínali hřích a ctnost, trest a slávu, a to stručnými slovy, protože krátce mluvil Pán na 
zemi (srov. Řím 9,28).  
 
     10. Jak mají být bratři napomínáni a napravováni.  
     Bratři ministři a služebníci ostatních ať své bratry navštěvují a napomínají. Ať jim 
domlouvají pokorně a laskavě a nepřikazují jim nic, co by bylo proti jejich svědomí a naší 
řeholi.  
     Bratři, kteří jsou podřízeni, ať si jsou vědomi, že se pro Boha zřekli své vůle. Proto jim 
přísně nařizuji, aby poslouchali své ministry ve všem, co slíbili Pánu zachovávat a co není 
proti jejich svědomí a naší řeholi.  
     Kdyby někde bratři poznali, že nemohou zachovávat ducha řehole, mají a mohou jít ke 
svému ministrovi. Ten je má přijmout laskavě a dobrotivě a jednat s nimi tak přívětivě, aby ti 
bratři s ním mohli mluvit a jednat jako pán se svým služebníkem! Tak to má totiž být: ministři 
ať jsou služebníky všech bratří.  
     Napomínám bratry a vybízím v Pánu Ježíši Kristu, aby se chránili vší pýchy, marné slávy, 
závisti, chamtivosti (Lk 12,15), péče a starosti o tento svět, pomlouvání a nespokojenosti.  
     Kdo nemají vzdělání, ať se nesnaží je získat; spíše ať se snaží o to, po čem mají toužit nade 
všecko, totiž aby měli ducha Páně a ten aby v nich svatě působil, aby se k němu modlili 
neustále čistým srdcem, aby byli pokorní, trpěliví v pronásledování a v nemoci a milovali ty, 
kteří nás pronásledují, ponižují a tupí, protože Pán praví: "Milujte své nepřátele a modlete se 
za ty, kdo vás hanobí a pronásledují." (Mt 5,44) "Blahoslavení pronásledovaní pro 
spravedlnost, neboť jejich je království nebeské." (Mt 5,10) "Kdo vytrvá až do konce, bude 
spasen." (Mt 10,22)  
 
     11. Že bratři nemají chodit do ženských klášterů.  
     Přísně zakazuji všem bratřím, aby neměli se ženami podezřelé styky a schůzky, ani 
nechodili do ženských klášterů, kromě těch, kteří dostali od Apoštolského stolce zvláštní 
dovolení.  
Ať nejsou kmotry mužům ani ženám, aby kvůli tomu nevznikalo pohoršení mezi bratry nebo 
o nich.  
 



     12. O těch, kteří půjdou mezi nevěřící.  
     Ti bratři, kteří by chtěli jít z Božího vnuknutí mezi nevěřící, ať si k tomu vyžádají dovolení 
od svého provinčního ministra. Ten ať je dá jen těm, které uzná za schopné k takovému 
poslání.  
     Konečně ukládám pod poslušností ministrům, aby si vyžádali od pana papeže jednoho 
kardinála svaté římské církve, který by řídil, chránil a napravoval toto bratrské společenství:  
abychom, poddáni a podřízeni církvi svaté, vytrvali v katolické víře (srov. Kol 1,23) a 
zachovávali chudobu, pokoru a svaté evangelium našeho Pána Ježíše Krista, jak jsme to 
pevně slíbili.  
 
     4.2.3. Odkaz (1226) 
 
     Vznikl v posledních dnech života svatého Otce (v září 1226) a podle jeho vlastních slov 
chtěl jím naposled povzbudit bratry k věrnému zachovávání řehole.  
 
     1. Pán dal mně, bratru Františkovi, abych takto začal dělat pokání: když jsem ještě vězel v 
hříších, zdálo se mi nesnesitelně hrozné, měl-li jsem se setkat s malomocnými. Proto sám Pán 
mě dovedl mezi ně a prokazoval jsem jim skutky milosrdenství. A když jsem od nich 
odcházel, pak to, co se mi zdálo hrozné, proměnilo se mi v radost pro duši i tělo. Potom jsem 
už dlouho neváhal a opustil jsem svět.  
     2. A Pán mi dal takovou víru, že jsem se v kostelích modlil takto prostě: "Klaníme se ti, 
Pane Ježíši Kriste, tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým 
svatým křížem jsi vykoupil  svět."  
     3. Potom dal mi Pán takovou věrnost ke kněžím, kteří žijí, jak to ukládá svatá římská 
církev, a to pro jejich svěcení, že i kdyby mě pronásledovali, budu se na ně obracet. A i 
kdybych měl moudrost jako Šalomoun a setkal se s prostičkými světskými kněžími na jejich 
farnostech, nebudu kázat proti jejich vůli.  
     A budu mít k nim a ke všem ostatním úctu, budu je mít rád a prokazovat jim čest jako 
svým pánům. A nebudu se starat o jejich hříchy, protože oni jsou mými pány a jejich 
prostřednictvím poznávám Božího Syna; na tomto světě totiž vidím svýma očima z 
nejvyššího Božího Syna jen jeho nejsvětější tělo a krev, které oni zpřítomňují a jen oni 
podávají druhým.  
     A přeji si, aby se těmto nejsvětějším tajemstvím prokazovala čest, klanění a byla ukládána 
na důstojných místech. Najdu-li nejsvětější jména a výroky Páně na nevhodných místech, 
seberu je a prosím, aby byly sebrány a uloženy na důstojném místě.  
     A máme si vážit a prokazovat čest teologům a těm, kdo nám slouží nejsvětějšími slovy 
Božími, protože nám dávají ducha a život.  
     4. A když mi pak dal Pán na starost bratry, nikdo mi neukazoval, co mám dělat, ale sám 
Nejvyšší mi zjevil, že mám žít podle svatého evangelia. I dal jsem to napsat stručně a prostě a 
pan papež mi to potvrdil.  
     A ti, kdo přicházeli přijmout tento život, rozdávali všechno, co měli, chudým; a spokojili 
se jediným hábitem - když chtěli, tak si ho uvnitř i vně zesílili záplatami - s páskem a 
kalhotami; a to nám stačilo.  
     My klerici jsme se modlili hodinky jako jiní klerici, laici se modlili Otče náš. A velmi rádi 
jsme přebývali při chudičkých a opuštěných kostelích; a zůstali jsme bez vzdělání a byli jsme 
podřízeni všem.  
     5. A já jsem pracoval vlastníma rukama a budu pracovat; a rozhodně chci, aby všichni 
ostatní bratři se zaměstnávali počestnou prací. Kdo neumí pracovat, ať se naučí, a to ne z 
touhy po mzdě za práci, ale pro příklad a pro potlačení zahálky.  



     A když za práci nedostaneme mzdu, obrátíme se k stolu Páně a budeme prosit o almužnu 
dům od domu.  
     6. Pán mi zjevil, že máme zdravit takto: "Ať ti dá Pán svůj pokoj" (srov. Mt 10,12).  
     7. Ať se bratři varují, aby v žádném případě nepřijímali kostely, chudičké příbytky a vše 
ostatní, co se pro ně staví, neodpovídají-li svaté chudobě, kterou jsme v řeholi slíbili; vždyť 
tam stále dlíme jen jako cizinci a poutníci.  
     8. Nařizuji přísně pod poslušností všem bratřím, aby se nikde neodvažovali žádat ani 
přímo, ani nepřímo u římské kurie nějakou listinu ve prospěch kostela nebo nějakého místa, 
ani pod záminkou kazatelského úřadu, ani budou-li osobně pronásledováni; ale nepřijmou-li 
je někde, ať odejdou do jiné země, aby tam s Božím požehnáním konali pokání.  
     9. A budu přísně poslouchat generálního ministra našeho bratrského společenství i 
kvardiána, kterého mi určí; a chci být tak pevně v jeho rukou, že proti poslušnosti a bez jeho 
vůle nebudu moci nikam jít ani nic dělat, protože on je mým pánem.  
     A přestože jsem prostý a nemocný, chci mít stále u sebe klerika, který by mi vykonával 
bohoslužby, jak to stojí v řeholi.  
     10. A také všichni ostatní bratři jsou povinni takhle poslouchat své kvardiány a modlit se 
hodinky podle řehole. A kdyby se zjistilo, že se někteří nemodlí hodinky podle řehole a chtějí 
je jinak změnit, nebo kdyby nezachovávali katolickou víru, jsou všichni bratři všude pod 
poslušností povinni takového přivést k nejbližšímu kustodovi. Kustod je přísně povinen pod 
poslušností bedlivě ho střežit ve dne v noci jako vězně, aby mu nemohl utéci, dokud ho 
osobně nepřivede k svému ministrovi. A ministr je přísně povinen pod poslušností poslat ho s 
doprovodem bratří, kteří ho budou ve dne v noci střežit jako vězně, až ho přivedou  k biskupu 
ostijskému, který řídí, chrání a napravuje celé bratrské společenství.  
     11. A ať neříkají bratři: "Tohle je jiná řehole", protože tohle je jen připomenutí, 
napomenutí a povzbuzení, a také můj odkaz, který já, maličký bratr František, vám proto 
zanechávám, svým požehnaným bratřím, abychom lépe v katolické víře zachovávali řeholi, ke 
které jsme se Pánu slibem zavázali.  
     12. A generální ministr a všichni ostatní ministři a kustodové jsou pod poslušností povinni, 
aby k těmto slovům nic nepřidávali ani z nich nic neubírali.  
     A ať mají tento list stále u sebe spolu s řeholí. A na všech kapitulách, když čtou řeholi, ať 
čtou i tato slova.  
     A všem svým bratřím, klerikům i laikům, přísně pod poslušností nařizuji, aby 
nepřipojovali poznámky ani k řeholi, ani k těmto slovům a neříkali: "Tak se mají chápat." Ale 
jako mi dal Pán prostě a jasně vyjádřit a napsat řeholi i tato slova, tak prostě a jasně je 
chápejte a svatým životem zachovávejte až do konce.  
     13. A kdokoli to zachová, ať je naplněn v nebi požehnáním nejvyššího Otce a na zemi 
požehnáním jeho milovaného Syna s nejsvětějším Duchem Utěšitelem, všemi nebeskými 
zástupy a všemi svatými.  
     A já, František, váš maličký bratr a služebník, ujišťuji vás, jak jen mohu, svým srdcem i 
svými slovy, o tomto nejsvětějším požehnání.  
Amen.  
 
     4.2.4. Malý odkaz (1226) 
 
     V dubnu či květnu 1226, když jednou v noci v Sieně dostal chrlení krve a měl za to, že 
nastává jeho poslední hodinka, nadiktoval spěšně bratru Benediktovi z Prato svou poslední 
vůli (Zrcadlo dokonalosti 87).  
Tento "malý" nebo také sienský odkaz je ve své výrazné stručnosti pro františkánský životní 
ideál neméně příznačný než pozdější známý velký odkaz.  
 



     Napiš, že všem svým bratřím žehnám, těm, kteří jsou nyní v řádu, i těm, kteří v něm budou 
až do konce světa.  
     A poněvadž pro svou slabost a bolesti nemohu mnoho mluvit, chci všem nynějším i 
budoucím bratřím objasnit, co mám na mysli a co chci, krátce ve třech větách, totiž:  
aby se na znamení mé památky, mého požehnání a naší jednoty stále měli rádi, jako já jsem je 
miloval a mám je rád;  
aby vždy zachovali věrnost naší Paní chudobě a milovali ji;  
a aby byli vždy poddáni představeným a všem duchovním svaté matky církve a byli ochotni 
jim sloužit.  
 
     4.2.5. Chvála ctností 
 
     František myslí a vyjadřuje se vždy konkrétně, ne abstraktně. S pravou básnickou živostí 
trubadúra představuje ctnosti jako „Paní“.  
 
Bud' pozdravena, královno Moudrosti, Pán tě ochraňuj  
tvou svatou sestrou, čistou Prostotou.  
Paní svatá Chudobo, Pán tě ochraňuj  
tvou svatou sestrou Pokorou.  
Paní svatá Lásko, Pán tě ochraňuj  
tvou svatou sestrou Poslušností.  
Vy všechny přesvaté ctnosti, ochraňuj vás Pán,  
od kterého vycházíte a přicházíte.  
Není na celém světě člověka, který by mohl mít jedinou z vás,  
dokud by neodumřel sám sobě. Kdo má jednu z vás a druhé  
neuráží, má všecky; a kdo jedinou urazí, nemá žádnou a uráží  
všecky. A každá z nich zahání neřesti a hříchy.  
Svatá Moudrost zahání satana se vší jeho zlobou.  
Čistá svatá Prostota odhání všechnu moudrost tohoto světa a  
zchytralost těla.  
Svatá Chudoba zahlazuje všecku žádostivost,  
lakotu a starosti tohoto světa.  
Svatá Pokora zapuzuje pýchu, všechny syny světa a vše,  
co je z tohoto světa.  
Svatá Láska utišuje všechna ďábelská a tělesná pokušení  
a všechen tělesný strach.  
Svatá Poslušnost odráží všecky tělesné a hmotné touhy a udržuje tělo  
umrtvené, aby poslouchalo ducha i svého bratra, a vede člověka,  
aby byl poddán všem lidem na tomto světě, a nejen lidem, ale i  
všem nerozumným a divokým zvířatům, aby s ním mohli dělat, co  
chtějí, pokud jim to bude dáno shůry, od Pána (srov. Jan 19,11).  
   
     4.2.6. Chvalozpěv stvoření 
      
     Ve starém rukopise z Assisi stojí úvodem: "To jsou chvály tvorů, které blažený František 
složil ke chvále a cti Boží, když ležel nemocen u svatého Damiána."  
 
Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane,  
tobě bud' chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení.  
Patří tobě jedinému, Nejvyšší,  



a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno.  
Ať tě chválí, můj Pane, všechno, co jsi stvořil,  
zvláště pak bratr slunce,  
neboť on je den a dává nám světlo,  
je krásný a září velkým leskem,  
vždyť je, Nejvyšší, tvým obrazem.  
Ať tě chválí, můj Pane, sestra luna a hvězdy,  
stvořils je na nebi jasné, vzácné a pěkné.  
Ať tě chválí, můj Pane, bratr vítr  
a vzduch i oblaka, jasná obloha i každé počasí,  
kterým živíš své tvory.  
Ať tě chválí, můj Pane, sestra voda,  
která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá.  
Ať tě chválí, můj Pane, bratr oheň, kterým osvětluješ noc  
a on je pěkný, příjemný, mocný a silný.  
Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra matka země,  
která nás živí a slouží nám  
a rodí rozličné plody s pestrými květy a trávu.  
Ať tě chválí, můj Pane, ti, kdo odpouštějí pro tvou lásku  
a snášejí nemoci a soužení.  
Blaženi ti, kdo je snesou v pokoji, neboť ty,  
Nejvyšší, dáš jim korunu.  
Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla,  
žádný živý člověk jí nemůže uniknout.  
Běda těm, kdo zemrou v smrtelných hříších.  
Blaze těm, které nalezne spojeny s tvou nejsvětější vůlí,  
neboť druhá smrt jim neublíží.  
Chvalte mého Pána, dobrořečte a děkujte mu  
a služte mu s velikou pokorou.  
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