
 
 

 

Margaréta z Città di Castello viedla jednoduchý a skrytý život odohrávajúci sa medzi jej 

domácou celou a kostolom; život, ktorý pozostával iba z pokánia a modlitby, z pozornosti 

voči úbožiakom a z každodennej usilovnej a pokornej činorodej lásky. Legenda jej života, 

pričom máme na mysli etymologický význam tohto slova: niečo na čítanie, nás privádza vo 

svojej podstate a jasnosti späť k pôvodnej pravde kresťanstva, k tej odvekej Božej priazni (Mt 

18,1-10; Mt 18,4: „Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom 

kráľovstve.“), ktorá prevrátením rolí prináša božské uistenie chudobným, maličkým a nie 

veľkým toho sveta (Lk 1,51-53).   

 

Ubertino z Casale (1259-1329) to pochopil. Tento významný františkánsky duchovný autor, 

ktorý bol mužom veľkej učenosti, napísal, že Margaréta mu bola učiteľkou viac ako mnohí 

učení teológovia a špekulatívni myslitelia. V čase vážnej duchovnej krízy ho malá panna z 

Città di Castello poučovala a podporovala; posilňovala ho, aby pokračoval vo svojej práci. 

Bola to ona, kto ho naučil skutočne poznávať, milovať, napodobňovať Ježišov život, 

nasledovať ho v jeho šľapajach. 

 

Margarétinu duchovnú veľkosť jasne rozpoznali aj obyvatelia Città di Castello, ktorí hneď po 

jej smrti žiadali, aby bola pochovaná v kostole: považovali ju totiž za sväticu ešte pred 

akýmkoľvek oficiálnym skúmaním a uznaním. Ako bolo vo vtedajšej dobe zvykom v 

takýchto prípadoch, jej telo začali pripravovať na zabalzamovanie. Vtedy sa udiala 

prekvapivá vec: v jej srdci sa našli tri malé kamene, na ktorých boli zobrazené tri tváre, akoby 

ikony Márie, Jozefa a dieťaťa Ježiš, teda ikony členov Svätej rodiny. Tajomstvo 

nadprirodzenej radosti, ktorú Margaréta nikdy nestratila, a to ani v najťažších skúškach svojho 

života (slepota, choroba, odmietnutie), tak bolo v tejto chvíli odhalené. Chudobná sirota z 

Metoly (pozn.: názov hradu, na ktorom sa narodila) v skutočnosti sirotou nebola, pretože Pán 

ju nikdy neopustil. Margaréta sa naučila vyplniť prázdnotu, spôsobenú absenciou jej 

pozemskej rodiny, malými jasľami, ktoré stále prebývali v jej srdci. 

 

Je to práve srdce s tromi lalokmi, ktoré permanentne sprevádza vyobrazenie blahoslavenej 

„Tifernaty“ (pozn: „Tifernati“ je súhrnné označenie obyvateľov mestečka Città di Castello); 

je to jej ikonografický atribút, ktorý ju hneď robí rozpoznateľnou aj v dlhom rade 

dominikánskych svätých a blahoslavených, kde sú všetci oblečení do čiernej a bielej a držia 

v rukách ľaliu. 

 

Malé jasle, prebývajúce v jej srdci, sú tak odkazom, dokonca akoby testamentom, ktorý nám 

zanechala Margaréta: jej duchovné oči boli schopné aj v stavoch opustenosti a marginalizácie, 



ktoré zažívala, rozpoznať samotnú tvár Boha, ktorý sa pre lásku k človeku vzdal moci a slávy 

a ponížil sa, aby prijal kontingentnosť, časovosť a konečnosť. Jasle a kríž boli tými miestami, 

ktoré si Boh vo svojom Synovi vyvolil, aby svetu zjavil seba samého; pred slávou vzkriesenia 

musel Ježiš na svojom vlastnom tele zakúsiť zraniteľnosť, poníženie a utrpenie. Z toho 

dôvodu Margaréta prijímala svoje vlastné bolesti ako znamenie zvláštneho vyvolenia a žila 

tak v blaženosti lásky, ktorá je samotným životom Boha v jeho trojičných vzťahoch. V 

obšírnom znení Legendy jej života je kľúčovým slovom paupertas, ktoré nevyjadruje len 

akýsi nedostatok majetku, ale taktiež sociálnu marginalizáciu, krehkosť a neistotu. Paupertas 

nebol stav, ktorý si Margaréta slobodne vybrala. Tak ako s radostnou odpútanosťou prijala 

chorobu, opustenosť a ľudské zrady, tak prijala aj chudobu ako dar, ktorý jej dovolil úplne sa 

pripodobniť Kristovi. 

 

Počiatočný stav Margaréty ako chudobného a marginalizovaného dievčaťa sa obrátil. U tejto 

blahoslavenej, podobne ako v modlitbe Magnifikat, zrieknutiu sa všetkej moci a všetkého 

majetku zodpovedá dar múdrosti. Telesnej slepote zodpovedá jasnosť učenia. Neučenosti zasa 

žiarivá milosť slova. Nedostatku prostriedkov a nástrojov zodpovedá moc konať zázraky. 

Takýmto spôsobom sa chudobné a negramotné dievča, ktoré nevedelo nič o knihách, ale ktoré 

prijalo všetko od Boha, stalo váženou duchovnou učiteľkou; mala charizmu vyučovania a 

dokonca aj proroctva, hoci jej učenie malo skôr privátny či domácky charakter a bolo spojené 

s okruhom jej priateľov a duchovných dcér. 

 

Margaréta ako veľká mystička stála v línii výnimočných ženských postáv štrnásteho storočia, 

ktoré v tomto období ťaživých kríz v dejinách Cirkvi a Európy vedeli, ako byť „pravými 

kňazmi svojich miest“: a to skrze obetovanie a úplné sebadarovanie, tým, že sa stávala 

opakovane, až s odzbrojujúcou doslovnosťou, evanjeliovým zosobnením vynáhrady. Ak 

Kristus, ako učí Tomáš Akvinský, sa stal človekom „kvôli ostatným“ a prišiel na tento svet, 

aby vykúpil ľudstvo, spomenuté kajúce ženy na seba vzali tú istú úlohu ako Kristus, aby 

dosiahli spásu ostatných duší. Ich skutky boli malými pokornými gestami, no extrémne 

dôležitými, ak sa na ne pozrieme cez prizmu kresťanskej odovzdanosti v dejinách. Boli to 

skutky, ktoré sa nespoliehali na moc a peniaze, ale ktoré boli konané kvôli pomoci tým, ktorí 

trpeli na tele a na duši. Tieto ženy pokánia vedeli ako milovať a zachovať si svoju duchovnú 

slobodu a evanjeliovú nádej dokonca aj vtedy, keď čelili najťažším skúškam a rôznym 

útlakom. Toto je aj stopa, ktorú zanechala Margaréta, a preto určite nebude nikdy zabudnutá. 

 

   

   


