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Věchetová Zuzana 
2. ročník, bac. 

17.4.2004 
 

SVATÁ KLÁRA 
 
osobnost 
Svatá Klára, čili Chiara d’Assisi sama sebe nazývala Sazeničkou blaženého otce Františka. 
Narodila se v r. 1193 do šlechtické rodiny Favaroneho a Hortulany Offreducci v Assisi. Chiara 
znamená jasná. Životopisci jí už od mládí připisovali vlastnosti světců, mimo jiné odmítala 
nabídky k sňatku i od velmi dobrých nápadníků. Během konfliktu s Friedrichem Barbarossou 
musela její rodina utéct z rodného domu na náměstí sv. Rufina v Assisi do Perugie.  
 
rodina 
Klára měla sestry, které odešly do San Damiano brzy po ní, Beatrici a Kateřinu. Po smrti otce 
Favaroneho odešla i matka Hortulana. Kateřinu Klára pojmenovala jako Anežku, podle 
světice ze 3. století, sv. Anežky Římské. 
 
Podle legendy se asi r. 1210 začala stýkat se sv. Františkem. Po nátlaku rodiny na vdavky 
Klára 12.3.1212 utekla do kostela Panny Marie v Porciunkule za sv. Františkem, kde jí 
slavnostně ostříhal vlasy (tonzura). Její rodina se jí snažila přesvědčit k návratu domů, ale 
Klára prodala své věno a zisk věnovala chudým. Poté ji František odvedl do bohatého 
benediktinského kláštera San Paolo delle Abbadesse. Ten byl pod ochranou assiského 
biskupa, měl právo azylu a žily zde i místní šlechtičny. Klára však brzo odešla na úpatí hory 
Subasio ke komunitě při kostele San Angelo in Panzo. Tam přišla i její sestra, tehdy ještě 
Kateřina. Spolu odešly do poloopuštěného kostelíka San Damiano. Klára se s Františkem 
hluboce přátelila, a tak skupinky z jeho družiny byly častým hostem u Klářiny komunity. 
„Formu vivendi“ dostaly ještě r. 1212 od biskupa ostijského – Hugolina ze Segni. Ten se tak 
stal spoluzakladatelem ženských klášterů v Itálii. První privilegium chudoby obdržel konvent 
r . 1215 od Innocence III. Další papeži se marně snažili toto nařízení zmírnit, Klára na něm 
velmi trvala. Lateránský koncil r. 1215 stanovil povinnost nových konventů přijmout řeholi 
nějakého již stávajícího řádu. Klára se tak proti své vůli stala benediktinskou abatyší. A tím se 
dobrovolný až laický ráz konventu změnil v tvrdou povinnou řeholi. Toto rozhodnutí bylo 
potvrzeno Honoriem III r. 1219. Když byl r. 1224 František stigmatizován, postihla Kláru 
dlouhodobá nemoc, která ji trvale upoutala na lůžko. Klášter San Damiano měl v r. 1238 už 
50 sester a v r. 1253 existovalo již 110 kongregací. Klářina sestra Anežka se stala abatyší 
v klášteře Santa Maria in Monticelli ve Florencii. 
Další Privilegium paupertatis dostala Klára r. 1228 od Řehoře IX. Minorité však ve své řeholi 
neměli zakotvenou povinnost se o duchovní a materiální potřeby klarisek starat, šlo pouze o 
Františkův slib. Sám považoval Klářin konvent za součást svého. Po jeho smrti tak nastaly 
časté spory, neboť minorité se snažili z této „povinnosti“ vyvázat. Fakticky měl mužský řád 
pouze vizitační právo. Papež byl tím nucen často vypisovat mimořádné  
 
Přesně Klářina řehole byla schválena až v bule Solet annuere 9.8.1253, což jí posel sdělil 
druhého dne. Klára pak zemřela 11.8.1253.   
Kanonizační proces byl zahájen na popud Innocence IV. 18.10.1253. Klára byla kanonizována 
Alexandrem IV. r. 1255 bulou Clara claris praeclara. Zde byla její osobnost presentována jako 
syntéza ideálu ženské svatosti 13. století podle soudobého pohledu církve. 
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kult 
Řád klarisek se řadí mezi mendikantské, tak jako minorité, ale ve své podstatě nejde o řád 
žebravý. Kláře jde na rozdíl od Františka o chudobu vnější. I ve své Řeholi dbá o to, aby 
sestry nevlastnily více než nezbytně potřebují k obživě a oddělení od veřejnosti. František 
nazýval skupinku jejích jeptišek Chudé paní. 
Představuje ženské pojetí kontemplativního (rozjímavého) mnišského života. Klára se cítí být 
matkou i snoubenkou Kristovou, blíží se spíš jeho utrpení než smýšlení. Klauzura v klášteře 
se neuzavírá pro lidi, je otevřena i jejich problémům, abatyše je pečující a naslouchající 
matkou a nikoliv vůdkyní konventu. Klára své sestry vychovávala viděními, mystikou 
proroctví. To také byly jediné výrazové prostředky středověké ženy, neboť neměla a ani 
nemohla mít universitní či teologické vzdělání jako muži.  
Řád byl nazýván také damiánky či damianitky (podle místa prvního konventu). 
 
Čechy - kláštery 
1234 fundovala Anežka Přemyslovna v Praze dvojklášter klarisek a minoritů. Konvent 7 
klarisek získal hned zpočátku poněkud exkluzivní nádech díky příchodu 5 italských sester. 
Byl prvním ve střední Evropě.  
Další rozšíření kultu se dočkaly nadací Plichty ze Žerotína v Panenském Týnci r. 1280. 
V Čechách pak vznikly ještě konventy v Chebu, Českém Krumlově, Znojmě, Olomouci a 
Opavě. Soudobě se kult sv. Kláry rozšířil také v Polsku, působením bl. Salome (+1268) a bl. 
Kingy, Kunegundy (+1292). 
Za rušných a krušných časů husitské revoluce byl anežský klášter opuštěn a sestry se uchýlily 
do Panenského Týnce, kde setrvaly až do r. 1627. Během vlády Josefa II. byly kláštery 
klarisek zrušeny. 
V současnosti je řád rozdělen na Chudé sestry Kristovy a Řád klarisek- kapucínek. Funguje 
v klášteře Neposkvrněného Početí v Brně. 
 
dopisy sv. Anežce 
Celkově se zachovalo málo z Klářiných spisů, pouze 5 listů (sv. Anežce a Ermentrudě), 
Řehole, Závěť a požehnání. Nedochovaných listů je další celá řada, Klára si dopisovala 
s papežem Řehořem IX., s Františkem, se svou sestrou Anežkou a dalšími spolusestrami, které 
odešly zakládat nové konventy.  
Její Řehole je první sepsaná ženou a uznaná papežem a dosti se podobá Františkově. R. 1226 
jí dal krátce před svou smrtí František svou závěť, kterou Klára uvádí ve své řeholi „abychom 
se pak nikdy neodchýlily od nejsvětější chudoby“.  
 
patronství a atributy 
autorů televizních pořadů, vyšívaček 
monstrance (připomínka modliteb za Assisi v r. 1243 před útokem Friedricha II.), abatyše 
ciborium (schránka na svátosti-hostie), chléb, jednorožec, kniha, lampa, lilie, lože, modlitba, 
provaz, šat, společné vyobrazení se sv. Františkem   
 
řeholní oděv 
hnědý n. černý hábit, bílé cingulum se 3 uzly, bílý škapulíř, hnědý závoj (laické sestry bílý) 
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