
 
 

Rím, 24. apríl 2021 

Prot. 74/18/547 Margaréta z Città di Castello 

 

Hoci by ma opustili otec aj mať, Pán sa ma predsa ujme. (Ž 27,10) 

 

Všetkým provinciálom a viceprovinciálom, 

všetkým členom dominikánskej rodiny. 

 

Drahí bratia a sestry, 

 

s vďačnosťou Bohu, Darcovi všetkého dobra, Vám s radosťou oznamujem 

nastávajúcu „ekvivalentnú (rovnocennú) kanonizáciu“ našej sestry Margaréty z Città di 

Castello (Margherita della Metola – 1287-1320). 

 

Životný príbeh tejto najnovšej svätice dominikánskej rodiny je srdcervúci a dojemný súčasne: 

narodila sa slepá, mala zdeformovanú chrbticu, jednu ruku zle vyvinutú, jednu nohu kratšiu 

ako druhú; jej rodičia ju počas detstva skrývali pred zvedavými pohľadmi, až ju napokon sami 

opustili. Neskôr bola adoptovaná istou zbožnou a milujúcou rodinou a stala sa dominikánskou 

terciárkou (mantellata). Hoci sa zdalo, že kvôli jej telesným obmedzeniam jej bude potrebné 

preukazovať skutky telesného milosrdenstva, sama blahoslavená Margaréta konala takéto 

skutky: starala sa o chorých, utešovala zomierajúcich a navštevovala väznených. Bola ako 

chudobná vdova z podobenstva, ktorá štedro dávala, hoci sama nemala takmer nič (Lk 21,1-

4). Blahoslavená Margaréta bola slepá, ale videla v ľuďoch dobro; narodila sa s nohami 

rozdielnej dĺžky, ale kráčala s ladnosťou, pretože vedela, že kráča pokorne v Božej 

prítomnosti. Blahoslavená Margaréta milovala s veľkodušným srdcom napriek tomu, že ako 

dieťa bola nemilovaná. Bola „ranenou uzdravovateľkou“, človekom s hendikepom, ktorý 

pomáhal iným, aby sa stali lepšími; človekom, ktorého odmietli, no ona prijímala iných 

skľúčených. Bola nádherným obrazom Božej premieňajúcej lásky.    

 

Uctievanie blahoslavenej Margaréty ako svätej Božej ženy bolo do 19. storočia obmedzené 

na Taliansko a dominikánsku rehoľu. Vďaka členom dominikánskej rodiny, ktorí šírili jej 

príklad svätosti, Margaréta sa stala známou a uctievanou nielen v regióne Umbria a Marky v 

Taliansku, ale taktiež v Spojených štátoch amerických a na Filipínach. 

 

Na žiadosť Rehole kazateľov, laických veriacich a zbožných mužov a žien z celého sveta, 

kardinálov a biskupov, pápež František dňa 24. apríla 2021 schválil „rovnocennú 

kanonizáciu“ blahoslavenej Margaréty. Som vďačný postulátorom rehole – fr. Innocenzovi 



 

 

Venchimu, OP a fr. Giannimu Festovi, OP – ktorí s veľkou oddanosťou a usilovnosťou 

pracovali na vyzdvihnutí našej krásnej a blahoslavenej Margaréty na piedestál svätosti. 

 

Niektorí z vás sa môžu diviť: máme už toľkých svätých, náš liturgický kalendár je takmer 

celý zaplnený sviatkami a spomienkami, prečo teda otvárame ďalšie kauzy pre svätorečenie? 

Robíme to preto, lebo ako nám fr. Gianni neúnavne opakoval, „svätosť týchto bratov a sestier 

je viditeľným znakom vitality a dôležitosti našej Rehole.“ Kanonizácia Margaréty z Castella 

pre nás znamená nové potvrdenie, že dominikánsky život, v celej svojej plnosti a bohatosti, je 

skutočnou cestou k svätosti. 

 

Žiadam preto provinciálov a predstavených dominikánskej rodiny, aby rozposlali tento list, 

spolu so sprievodným stručným životopisom novej svätice, jednotlivým komunitám, 

predovšetkým tým formačným. 

 

Obzvlášť Vás všetkých povzbudzujem, aby sme sa spojili v modlitbe, a to v deň, ktorý bude 

oznámený neskôr, keď sa v Città di Castello uskutoční oficiálny obrad zapísania 

blahoslavenej Margaréty do knihy svätých v rámci Eucharistického slávenia, ktorému bude 

predsedať kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. 

 

Nech sa svätá Margaréta z Città di Castello prihovára pred Pánom za celú dominikánsku 

rodinu. 

 

fr. Gerard Francisco Timoner III, OP 

Magister rehole           

 


