
 
 

 

Životopis 

 

Margaréta sa narodila okolo roku 1287 na hrade Metola, v Massa Trabaria (na hranici medzi 

regiónmi Umbria a Marky), neďaleko od Mercatello del Metauro, na územiach patriacich 

Cirkvi. Jej otec Parisio, pán hradu, bol nazývaný „cattano“ (kapitán), čo bol titul, ktorý patril 

už jeho predkom. Jej matka sa volala Emília. Ich dieťa, Margaréta, sa narodilo ako slepé a 

postihnuté. Vznešení a bohatí rodičia nemohli uniesť túto potupu, ktorá urazila hrdosť rodiny; 

otec preto zamkol svoju dcéru v cele vedľa hradného kostola, aby tak „hanba“ zostala skrytá 

pred očami sveta. Malé dievča prijalo toto rozhodnutie bez vzpierania sa, zachovalo si pokoj. 

Margaréta svoje rané detstvo prežila osamote, oddávala sa modlitbe a kontemplácii, prežila 

ho v spoločenstve s Bohom, v hlbokom uzobraní a v pokoji mysle. 

 

Po krátkom pobyte na hrade pri rieke Metauro, ktorý bol nevyhnutný vzhľadom na vojenské 

nepokoje v ich regióne, rodičia vzali Margarétu do Città di Castello, k hrobu istého Jakuba 

(†1292), františkánskeho brata, ktorý zomrel krátko predtým v povesti svätosti. Rodičia 

dúfali, že ich dcéra sa uzdraví, ale dlho očakávaný zázrak neprichádzal. Životopisec zo 

štrnásteho storočia opisuje, ako rodičia, sklamaní týmto neúspešným pokusom, zanechali v 

Castello svoju dcéru „bez ľútosti, samotnú, bez zabezpečenia, zbavenú akejkoľvek ľudskej 

pomoci“. 

 

Bezmocné dievča viedlo po určitú dobu túlavý život a žobralo si o chlieb. Neskôr našlo 

útočisko v malom kláštore svätej Margaréty. Avšak toto obdobie netrvalo dlho, pretože jej 

spôsob života, striktná askéza, ktorú zachovávala, a jej napomenutia vzbudili závisť u mníšok. 

Neschopné porovnávať sa s jej jedinečným príkladom, mníšky ju s mnohými nadávkami a 

urážkami vyhnali z kláštora. Po tejto ktovie koľkej zrade sa napokon Margaréty ujal hlboko 

zbožný manželský pár, Venturio a Grigia. Tí jej ponechali malú izbu v hornej časti svojho 

domu, v ktorej sa mohla slobodne venovať modlitbe a kontemplácii. Ich štedrosť bola 

odmenená, keďže Margaréta využívala svoje výnimočné charizmy v službe adoptívnym 

rodičom a v okruhu ich príbuzných a priateľov. Venovala sa výchove a kresťanskému 

vzdelávaniu detí jej dobrodincov, bola nežnou i autoritatívnou sprievodkyňou mnohých ľudí, 

ktorí sa na ňu obracali s prosbami o radu a útechu, a pri viac ako jednej príležitosti ochránila 

svojich priateľov od nesmierneho nebezpečenstva. Starala sa taktiež o chorých a biednych v 

meste. Napriek tomu, že bola slepá a postihnutá, stala sa súcitnou sestrou všetkých úbožiakov. 

 

Margaréta strávila zbytok svojho krátkeho a jednoduchého života v dome adoptívnych 

rodičov, delila svoj čas medzi modlitbu, kontemplatívny život a aktívnu lásku k blížnym. Stále 



sa postila, sotva niekedy spala, a keď si zdriemla, ľahla si na podlahu a nikdy nie do postele. 

Mala účasť na Ježišovom utrpení, čím sa Margaréta cítila úzko spojená so svojím nebeským 

ženíchom, stotožňovala sa s ním, a tento život jednoty jej dodal neopísateľnú istotu a radosť. 

Potom čo prijala kajúci habit od bratov kazateľov, denne navštevovala ich kostol, kde sa 

každý deň spovedala a s veľkou zbožnosťou sa zúčastňovala na Eucharistickom slávení. 

Počas svätej omše často upadala do vytrženia. 

 

Keď sa jej zdravotný stav zhoršil, zvolala bratov, aby mohla prijať sviatosti, vzdala vďaky 

Bohu a zomrela v dokonalom vnútornom pokoji 13. apríla 1320. Margaréta mala 33 rokov.          


