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ANOTACE  
 

Tato práce představuje tři základní motivy spirituality zakladatelky Společnosti 

dcer křesťanské lásky Luisy de Marillac. Celá práce je rozdělena na tři části. První se 

zabývá historickým a kulturně náboženským kontextem 17. století ve Francii a také 

stručnou historií rodu de Marillac a biografickými údaji Luisy až po spoluzaložení 

Společnosti dcer křesťanské lásky.  

Druhá část navazuje na předchozí kapitolu a věnuje se podrobněji těm etapám 

Luisina života, které měly nějaký vliv na její duchovní cestu. Setkáváme se zde také 

s osobami a literárními díly, které ovlivnily formování její víry.  

Jádro poslední části tvoří tři základní motivy spirituality Luisy de Marillac, které 

jsou představeny především prostřednictvím přímých citací z osobní korespondence a 

záznamů konferencí Společnosti dcer křesťanské lásky. Témata jsou strukturována 

podle vztahu Boha a člověka, komunitního života a vztahu ke službě bližním, přičemž 

jednotícím prvkem je zde láska tří osob Nejsvětější Trojice a Kristovo Vtělení.  
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ABSTRACT 
 

This works presents three basic motives of spirituality that were introduced by 

founder of the Company of the Daughters of Charity, Louise de Marillac. The work is 

divided into three parts. The first part deals with the historical and cultural religious 

context of 17th century in France, and also a brief history of the line de Marillac with 

biographic data of Louise until co-founding the Company of the Daughters of Charity. 

 The second part is continuation of the previous chapter and focuses in detail on 

those stages of Louise´s life that had particular influence on her spiritual journey. Also 

we encounter people and literary works, which inspired the formation of her faith. 

 The core of the last part consist of three basic themes of spirituality of Louise 

de Marillac. These are presented primary through direct quotations from personal 

correspondence and records of the Company Daughters of Charity´s conferences. 

Topics are structured according to the relationship between God and man, community 

life and the sense of serving one´s neighbor. The unifying elemt is the love of three 

persons of the Trinity and the Incarnation of Christ.  
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Louise de Marillac, Vincent de Paul, spirituality, Daughters of Charity 
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ÚVOD 
 

Člověk se ve své době potýká s mnoha životními zkouškami a těžkostmi. Luisa 

de Marillac, ačkoli musela od dětství čelit utrpení a zažila duchovní nepokoj, nenechala 

se odradit od naplnění cílů svého života. A výjimečným způsobem poukázala na to, jak 

může síla milosti proměnit křehké nádoby v účinné nástroje Božího plánu. Když 

s pomocí Vincence de Paul objevila službu dobročinné lásky, stala se spolu-

zakladatelkou nové, originální komunity, a sehrála tak rozhodující úlohu ve formaci a 

animaci velké vincentské sítě služby druhým. V této činnosti zažila zkušenost Boží 

lásky, která se zjevuje v Kristu. Příklad Ježíše Krista ve všech aspektech života, 

zejména jako služebníka chudých, se poté stal základním pilířem její spirituality.  

 K výběru tématu spirituality Luisy de Marillac mě přivedla osobní sympatie k ní, 

stejně jako touha poodhalit něco málo z tajemství svatosti této ženy, na kterou vedle 

Vincence de Paul historie pozapomněla. Její odkaz je v našem světě ovšem stále 

aktuální.  

Cílem bakalářské práce je na základě historických dokumentů a literárních 

zdrojů nalézt a popsat několik důležitých rysů či motivů ze spirituality Luisy 

de Marillac. Jelikož se tato práce zabývá spiritualitou zakladatelky Dcer křesťanské 

lásky, je důležité, abych na začátku práce uvedla dobový kontext a duchovní proudy, jež 

Luisu de Marillac mohly ovlivnit.  

První kapitola se tedy věnuje době kardinála Richelieu. Jeho mocenská politika 

výrazně zasáhla a ovlivnila historii rodu de Marillac a stejně tak Luisu osobně. 

Následující stránky představují její život až po spoluzaložení Společnosti dcer 

křesťanské lásky.  

Ve druhé části se podrobněji zabývám životními etapami, které formovaly 

Luisinu víru a pomalu ji vedly k životu více zaměřenému na Krista a službu druhým. 

Setkáváme se zde také s osobami, které měly rozhodující vliv na její duchovní růst.  

V navazující třetí kapitole je velmi krátce vymezen pojem spirituality a jsou zde 

uvedeny tři hlavní motivy a principy její spirituality. Jedná se o trojiční spiritualitu, 

kterou můžeme nahlížet jako osobní vztah s Bohem, dále reflektování vztahů 

Nejsvětější Trojice a přístup ve službě druhým.  

Tato spiritualita, aniž by zanedbávala intelektuální aspekt, zaměřuje se na 

křesťanskou lásku afektivní i efektivní ve službě jedinečné lidské osobě, ve které vidí 

obraz Boha.
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1. DŮLEŽITÉ MOMENTY V BIOGRAFII 

 

1.1. Politicko-náboženský kontext Francie 16. a 17. století 
 
 Na počátku 17. století byla Francie zmítána mnoha konflikty, ať už šlo 

o konflikty mezi jednotlivci či o spory mocenské politiky, které sahaly až za hranice 

země. Od dob Filipa IV. Sličného se začala francouzská monarchie postupně oddělovat 

od církve. Svůj posvátný charakter však neztratila, dokud do hry nevstoupila reformace, 

která tento vztah zcela změnila. Katolicismus přestal být nepopiratelným jednotícím 

principem a stát ho s královským požehnáním musel nutně nahradit. Ztělesněním tohoto 

přerodu byl kardinál Richelieu, kterého královna Marie de Medici roku 1624 dosadila 

do funkce ministra státní rady. Politika, stát a evropská rovnováha byly středem jeho 

zájmů i těch státních. Richelieu chtěl státu zajistit nejvyšší zákon, jemuž by byly 

podřízeny všechny ostatní, včetně morálky. V tom případě nemohla být moc krále jiná, 

než absolutní.  

Po smrti krále Jindřicha IV. v roce 1610, měl na trůn usednout jeho syn Ludvík 

XIII., kterému však bylo pouhých devět let, a proto se vlády na určitý čas ujala jeho 

matka Marie de Medici. Ta nebyla schopná pokračovat v díle svého manžela, a šlechta 

spolu s protestanty toho ihned využili. Královna tak dlouho ustupovala jejich žádostem 

o rozšíření svobody, až to otřáslo samotnou monarchií. 

Politika nově dosazeného kardinála Richelieu směřovala k upevnění absolutismu 

uvnitř státu a ke zničení všech politických privilegií protestantů, kteří představovali 

jakýsi stát ve státě. Tuto taktiku královna Marie de Medici zprvu velmi oceňovala, 

protože byla spřízněna se španělskými  Habsburky, kteří si pod záminkou obrany 

katolicismu chtěli zajistit hegemonii nad celou církví. Situace se však obrátila, když 

Richelieu laicizoval mocenskou politiku. Nezbytně tím na sebe přivolal nenávist 

náboženské strany, která byla podle teorie božského práva brzdou moci a svazovala 

politiku s náboženstvím. Jejími zástupci byly v čele s královnou Petr de Bérulle, 

Jansenius, Jan Ludvík de Marillac a jeho bratr, královský kancléř a někdejší kardinálův 

chráněnec, Michal de Marillac.  

Richelieu měl ovšem vliv na Ludvíka XIII., který s jeho politikou souhlasil, 

protože se domníval, že povznáší korunu i stát. Vztahy mezi kardinálem, královnou 

matkou a králem se tedy zcela změnily. Marie de Medici, vědoma si nebezpečí, jaké 
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kardinál představoval, snažila se proto Ludvíka přesvědčit, aby se jej zbavil. Kromě 

toho, že jeho politika urážela náboženskou stranu, také ruinovala zemi, která byla již tak 

zpustošená epidemií moru, kterou sem zavlekla procházející armáda.1 V období velké 

neúrody a hladu tak kardinálovi protivníci představovali stranu míru a uvolnění. Mystik 

Michal de Marillac svou politickou aktivitu dokonale sladil se svým vnitřním životem 

a osobními ambicemi. Pevně se držel nároku na mír, protože ho považoval za jednu 

z povinností své víry a svědomí.  

Před králem tedy proti sobě povstaly dvě politiky, přičemž každá z nich měla ve 

Francii perspektivu. Kardinál prosazoval vojenskou a politickou moc a Marillac zase 

blaho lidu a vítězství katolických zájmů. 

Marie de Medici nepochybovala o tom, že krále přesvědčila, aby se Richelieua 

zbavil. Proto kardinálovi následně sama oznámila, že ho zbavuje jeho úřadu. Richelieu, 

vědom si své nemilosti, přísahal, že odejde, aniž by dál narušoval vztah matky a syna. 

Marie de Medici oznámila, že kardinálovým nástupcem bude strážce pečeti2 Michal de 

Marillac. Ludvík XIII. ovšem usoudil, že s ním matka jednala přezíravě, a proto si 

Richelieua i Michala de Marillac pozval do Versailles. Zde odmítl kardinálovu demisi, 

Michala de Marillac sesadil a jeho bratra, Jana Ludvíka, jehož armáda by se mohla 

postavit proti kardinálovi, nechal popravit. Také královna matka upadla v nemilost 

a musela proto uprchnout do ciziny. Tento náhlý zvrat situace, který se odehrál 

11. listopadu roku 1630, byl nazván „Dnem oklamaných“.3  

Vítězství kardinála Richelieu bylo absolutní a jeho moc byla definitivně 

upevněna. Ve své funkci státního ministra potrestal zrádce i ty, které za zrádce 

považoval. V roce 1635 se včlenil do Třicetileté války, kterou vedli němečtí protestanti 

proti císaři Ferdinandovi II. Štýrskému.4 Ludvík XIII. byl válečné politice kardinála 

nakloněn, neboť byl přesvědčen, že napomáhá upevnění monarchie.  

                                                 
1 FERRO, Marc. Dějiny Francie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006, s. 113 – 117. 
2 Srov. MÉVEL, Jean-Pierre. Dictionnare Hachette Encyclopédique illustré, s. 796. 
3 ROMÁN José Maria. Svätý Vincent de Paul. Bratislava: Charis spol. s.r.o., 2002, román, s. 208. 
4 Ferdinand II. Štýrský, 9. 7. 1578, Štýrský Hradec – 15. 2. 1637 Vídeň, od r. 1619 císař svaté říše římské 

národa německého, uherský král a jako arcivévoda vládce rakouských zemí, definitivně od r. 1620 
český král z dynastie Habsburků; syn Karla štýrského a Marie Bavorské, představitel absolutistických 
tendencí. Srov. ČORNEJ, Petr, KUČERA, Jan P., VANÍČEK, Vratislav a kolektiv. Evropa králů a 
císařů. Praha: Ivo Železný, 2005, s. 100 – 101. 
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Pro krále znamenal „Den oklamaných“ odstranění kardinálových protivníků, 

kteří představovali podobnou stranu, jakou kdysi bývali protestanti. Stranu, jež by 

mohla ohrozit královský absolutismus.5  

Richelieu zemřel v roce 1642 a o rok později zemřel i Ludvík XIII. Novým 

monarchou se nyní měl stát Ludvík XIV. Richelieu stačil před svou smrtí určit svého 

nástupce, kterého král potvrdil. Byl jím stejně neoblomný Julius Mazarin,6 který, ačkoli 

byl Ital, uměl dobře hájit francouzské zájmy. Po celou dobu regentství Anny Marie 

d´Autriche, která zastupovala neplnoletého Ludvíka XIV., tak měl Mazarin plnou moc 

jako premiér francouzské vlády.  

Válkami se Španělskem, Rakouskem nebo i jinými státy Mazarin získával nová 

území. Chtěl, aby se Francie stala vedoucím státem Evropy. Nové války ovšem 

znamenaly i větší výlohy pro stát, proto Mazarin uložil poddaným vysoké daně. To 

vyvolalo zejména v parlamentu vlnu odporu k jeho vládě. Kardinál Mazarin byl ale 

neústupný. Když Francie ve válce se Španělskem zvítězila, nechal uvěznit vůdce 

parlamentní opozice, což mělo za následek ještě silnější reakci a vznik nové občanské 

války, zvané fronda.7 Ta měla dvě fáze a trvala od roku 1648 do roku 1653. První 

z těchto fází byla fronda parlamentu, který se spolu s lidem vzbouřil proti daňové 

politice. Kníže de Condé ji však vojensky potlačil a obnovil tak na krátký čas v zemi 

pořádek. Brzy na to vznikla fronda feudální, ve které se vzbouřila šlechta proti 

omezování svých privilegií. Kníže de Condé se tentokrát obrátil proti Mazarinovi 

i královně. Mazarin jej za to nechal uvěznit, ale protože za knížetem stály mnohé kraje, 

musel s celým dvorem uprchnout z Paříže. I kníže nakonec Paříž nedobrovolně opustil 

a město se tak opět stalo věrné monarchii.  

Ludvík XIV. se mezi tím ujal vlády a celý královský dvůr i s kardinálem nechal 

znovu navrátit do Paříže. Krutě potrestal vůdce vzpoury a omezil práva parlamentu, 

čímž opět nastolil řád. Mazarin zůstal u moci až do své smrti roku 1661. Ludvík svými 

reformami pozvedl říši natolik, že si za své dlouhé a moudré panování vysloužil titul 

„Velký“ nebo také „Král Slunce“. 8 

 
 

                                                 
5 Srov. FERRO, Marc. Dějiny Francie , s. 113 – 115. 
6 Srov. ROMÁN José Maria. Svätý Vincent de Paul. Bratislava: Charis spol. s.r.o., 2002, s. 515. 
7 Srov. FERRO, Marc. Dějiny Francie , s. 118. 
8 Srov. POLÁČEK, Klement. Slnko prerazilo mrákavy, s. 21 – 23. 
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1.2. Duchovní proudy a vlivy ve Francii  
 

 Z dob hlubokého středověku vládl ve světě strach a trýznivá úzkost z onoho 

světa. Lidé proto hledali pomoc zejména ve víře. Humanisté jako Jacques Lefèvre 

d’Étaples překládali a rozšiřovali bibli a křesťané tak objevovali morálku. Spolu s tím se 

vynořila tendence kritiky církve, později i kritika světského řádu. Šíření reformních 

idejí napomohl vynález knihtisku. Dítětem tohoto vynálezu se stalo luterství, které se 

rozvíjelo ve městech. Rolnická většina obyvatel zůstala reformními idejemi téměř 

nedotčena. Přetrvávala zde lidová zbožnost, ke které se někdy přidávaly pověry nebo 

různé formy okultismu. To vše bylo způsobeno nedbalostí duchovních pastýřů a ne-

gramotností venkovského lidu.  

Lutherovo učení požadovalo odstranění bohatství církve a ohlašovalo lepší svět 

a obrodu. Také učení Jana Kalvína usilovalo o nápravu církve. Proniklo do Francie, kde 

se ke kalvinismu brzy přiklonila desetina obyvatel. Projevily se samozřejmě i síly 

odporu a to zejména prostřednictvím pařížské teologické fakulty, která vydala seznam 

knih, které katolík nesmí číst. Paralelně s reformací se rozvíjely i tradice mystiky. A to 

především ve spojení s řeholními řády. Reformují se žebravé řády. Hlavní zbraní 

katolické reformy je španělský mysticismus, jehož hlavními představiteli jsou Jan 

od Kříže nebo Terezie z Ávily. Výrazným znakem obnovitelského nadšení je také 

vzestup řádu jezuitů. Ovšem vrcholem všech snah znovu ovládnout řízení církve 

a definovat katolickou víru představuje Tridentský koncil konaný v letech 1545 až 

1563. Jeho kánony a dekrety představují, díky globálnímu zkoumání problémů 

náboženství a vztahu církve a státu, mezník v dějinách křesťanského myšlení. Zatímco 

se rozvíjí humanismus a vědy, koncil se soustřeďuje na vztah člověka s Bohem.9 Tento 

koncil tak převyšuje všechny dosavadní jak délkou trvání, tak významem pro vnitřní 

život církve. Tridentský koncil posílil důvěru katolíků v učitelský úřad církve a v její 

hierarchii.10 

 V první polovině 17. století se důležitým faktorem katolické reformy ve Francii 

stal takzvaný jansenizmus. Učení jansenizmu pochází z knihy Augustinus, kterou napsal 

belgický biskup Kornélius Jansen. Kniha obsahuje vlastní Jansenovu nauku o dědičném 

hříchu a milosti, která se opírá o pojednání sv. Augustina. Obsahuje také některé prvky 

                                                 
9 Srov. FERRO, Marc. Dějiny Francie , s. 95. 
10 Srov. KADLEC Jaroslav. Dějiny katolické církve III. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého 

v Olomouci, 1993, s. 341. 
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kalvinizmu, například učení o predestinaci. Jansenistické myšlení se ve Francii začalo 

šířit z kláštera v Port-Royal des Champs nedaleko Paříže, kde se po obnovení klauzury 

cisterciaček matkou Angelikou Arnauld stal v roce 1636 duchovním vůdcem opat Saint-

Cyran, Jan Duvergier de Hauranne, který byl příznivcem Jansenových názorů. Řím 

v roce 1642 odsoudil některé teze Jansenovy knihy. A to na podnět jezuitů, kteří poté 

s jansenisty polemizovali dalších třicet let. V roce 1643 vyšla kniha O častém přijímání 

od Antona Arnaulda. Arnauld v této knize žádal o návrat k veřejnému pokání z těžkého 

hříchu před přijetím rozhřešení. Toto pokání totiž podle něj přestalo existovat ve 12. 

století, kdy církev od veřejné formy upustila. Chválil také rozhodnutí těch, kteří odložili 

přijímání eucharistie na konec svého života, v domnění, že jsou nehodni se k tělu Ježíše 

Krista i přiblížit. Jansenizmus se shodoval s buržoazní přísností, strohostí, prací 

a sklonem k individualistickému náboženství. Nebyl to Bůh, který spasí člověka svou 

láskou, ale člověk se spasí sám svou morálkou.11 

Dobu 16. a 17. století také charakterizuje úsilí francouzských králů 

o znovudobytí italských území a vize italského bohatství jako nevyčerpatelného zdroje 

knih, maleb, mramoru a porfyru. Důsledkem válek v Itálii bylo paradoxně proniknutí 

renesance do Francie. Tedy toho, co Italové nazývali návrat k antické civilizaci a co 

znamenalo konec středověku. František I., aby dodal svým palácům nového lesku, 

povolal na královský dvůr italské mistry. Svůj vzhled tak změnil Louvre, zámek Anet 

nebo nádvoří paláce Assézat v Toulouse. Metropolí kulturního života se však nadlouho 

stala Paříž. Okázalost královského dvora a šlechty ostře kontrastovala se situací lidu 

sužovaného hladem, válkami a morem.12 

V první části jsem se pokusila předložit stručný náčrt dvou století francouzských 

dějin s politickými, kulturními a náboženskými souvislostmi, které snad poskytnou 

komplexnější obraz doby, v níž žila zakladatelka Společnosti dcer křesťanské lásky, 

Luisa de Marillac. Celé toto období 16. a 17. století bylo poznamenané mnohými boji a 

těžkostmi, které v důsledku mohly ovlivnit Luisin život či spiritualitu. Francie tehdy 

usilovala o nadvládu v Evropě a tato snaha byla vykoupena utrpením celého národa. 

Byly to také politické intriky a náboženská rozpolcenost, které nesčetněkrát napomohly 

k vzniku občanských nepokojů.  

                                                 
11 Srov. SCHINDLER Eugen, CM. Vincent de Paul - otec chudobných. Bratislava: Charis s.r.o., 2000, 

s. 33 – 34. 
12 Srov. FERRO, Marc. Dějiny Francie , s. 98. 
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Na druhou stranu vidíme, že Francie byla vyspělou společností, která žila 

z kulturních a náboženských tradic. V náboženském životě můžeme pozorovat snahu 

o obnovení duchovního i mravního života, ze které vzešlo několik nových myšlenek 

a reformních hnutí. Některé z těchto proudů byly úspěšné a jiné pouze napomohly 

sobeckým zájmům jednotlivců či celých skupin.  

Luisa de Marillac vstupuje do této dějinné epochy. Narodí se za vlády 

Jindřicha IV. a své dětství prožije v období krátkého pokoje říše. Později, za vlády 

regentky Marie de Medici, se v čase Luisina dospívání rozpoutá občanská válka. 

Kardinál Richelieu poté vede tažení proti císaři Ferdinandovi II. Když je Luisa 

v pokročilém věku, ve Francii se i nadále bojuje. Tentokrát v bojích pokračuje kardinál 

Mazarin, a to proti několika evropským státům. Když jsou tyto války ukončeny, 

vypukne fronda a následky jsou katastrofální. Zde může ulevit jen velkodušné srdce a 

neúnavné úsilí osobností, jako byli Luisa de Marillac, Vincenc de Paul a další. Přece se 

tato těžká doba stala také svědkem velké dobročinnosti a starostlivosti o nemocné a 

chudé. A to i ze strany předních osobností oné doby, především dvorních dam. To může 

působit trochu paradoxně vzhledem k přepychu a pokrytectví, jež se nezřídka objevilo u 

královského dvora. Tato situace se zlepší, když na trůn usedne Ludvík XIV. Tehdy 

církev i Francie zažívá obrodu a rozkvět, kterého dosáhla právě i za přispění svatých 

mužů a žen jako byla Luisa de Marillac. Bohužel, této doby se už Luisa nedožije.  
 

1.3. Dětství a mládí Luisy de Marillac 
 

Vznik rodu de Marillac se datuje již od 13. století, ale jméno de Marillac se 

objevuje až během Stoleté války13. Tehdy se rod rozvětvil na několik hraběcích rodin, 

přičemž jejich předkové pocházeli z hornaté francouzské krajiny, zvané Alvernia. 

Začátkem 15. století se rod stal známým díky dvěma synům Vilém de Marillac, kteří 

dosáhli důležitého postavení u dvora. Karel byl královským vyslancem, později 

arcibiskupem ve Vienne. A jeho bratr Vilém byl královským administrátorem. Vilémovi 

se narodili synové Ludvík, který byl otcem Luisy de Marillac, Michal, který byl 

královským kancléřem Ludvíka XIII., Jan Ludvík, hrabě Beaumont, maršál armády a 

také dcera Valencie, která si vzala hraběte Oktaviána Doni d´Attichy, správce financí 

královny Marie de Medici.  

                                                 
13 Stoletá válka (1337 – 1453). 
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Rod de Marillac se povznesl již za dob vlády Jindřicha IV., jelikož se přátelili 

s členy královské větve Bourbonů. A poté v době kardinála Richelieu, kdy byli Michal 

a Jan Ludvík nejprve kardinálovi přátelé, potom sokové a nakonec i jeho oběti.  

Ludvík de Marillac, Luisin otec, byl kapitánem královské stráže a vlastnil 

několik pozemků v obcích Ferrières a Farinvilliers. Ludvík se roku 1584 oženil s Marií 

de la Rozière. Ta však brzy zemřela. Další sňatek uzavřel roku 1595 s vdovou 

Antoniettou Le Camus. Měli spolu dceru, kterou pojmenovali Inocencie.14  

Luisa de Marillac se narodila 12. srpna 1591 pravděpodobně v Paříži. Nikdo 

přesně neví, kdo byla její matka. Její křestní list se nikdy nenašel. V 17. století mnoho 

matrik zmizelo. 15  Luisa de Marillac přišla na svět pravděpodobně po smrti první 

Ludvíkovy ženy Marie de la Rozière. Stávalo se běžně, že si šlechtici drželi dívky 

nižšího původu pro své potěšení. Jestliže se z jejich spojení narodilo dítě, otec se 

k němu mohl přiznat, v žádném případě ho však nemohl přijmout do rodiny. Osud dítěte 

tedy závisel na rozhodnutí otce, zda jej přijme za své či nikoli.16  

V naší společnosti by tedy Luisa de Marillac byla jedním z těch nesčetných dětí, 

klasifikovaných jako „sociální případ“. Její osobnost poznamenalo několik 

problematických situací. V lednu roku 1595 se její otec podruhé oženil. Vzal si za 

manželku vdovu Antoinettu Le Camus, která již byla matkou tří dětí.17  

Přes svůj poklesek byl Ludvík de Marillac čestný muž, který uznal Luisu za 

svou a hned po narození jí zajistil trvalý důchod. Postaral se také o její věno. Ludvík si 

plně uvědomoval svou odpovědnost k Luise a zvláštní péči věnoval jejímu vzdělání. 

Často jí chodil navštěvovat. Ačkoli měl Luisu velmi rád a přál si ji mít u sebe, 

společenské normy té doby to kvůli jejímu původu nedovolovaly. Proto ji chtěl 

zabezpečit do budoucna alespoň kvalitním vzděláním. Když objevil její otevřenou mysl, 

zušlechťoval ji všemožnou péčí. Chtěl pro ni výchovu, která by byla přiměřená jejímu 

šlechtickému původu, a proto ji poslal do dominikánské klášterní školy svatého 

Dionýsia v Poissy. 

                                                 
14 Srov. POLÁČEK, Klement. Slnko prerazilo mrákavy, s. 23 – 26. 
15 Srov. CHARPY, Elizabeth. Contre vents et marées, Louise de Marillac. Paris: Compagnie des Filles 

de la Charité, 1988, s. 1. 
16 Srov. POLÁČEK, Klement. Slnko prerazilo mrákavy, s. 27. 
17 Srov. CHARPY, Elizabeth. Contre vents et marées, Louise de Marillac, s. 1. 
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Klášter založil svatý král Ludvík IX. 18  a klášterní škola byla určena dětem 

francouzské šlechty z Paříže a okolí. Luisa de Marillac patřila do jedné 

z nejvznešenějších rodin Francie. Její strýc Michal byl ministrem spravedlnosti a Jan 

Ludvík zase francouzský maršál.19 

Sestra představená dominikánského kláštera v Poissy pocházela ze známé 

šlechtické rodiny de Gondi. V klášteře žila i sestřenice Ludvíka de Marillac, která se 

také jmenovala Luisa. Ihned se své malé příbuzné ujala. Klášterní škola v Poissy byla 

proslulá svou vysokou duchovní a intelektuální úrovní. Panoval zde duch modlitby, 

chudoby a pracovitosti. Zde Luisa poznala Ježíše Krista a naučila se ho milovat. Sestry 

dominikánky poskytovaly svým žačkám humanistické vzdělání. Seznámily je zde 

s francouzskými literáty, uměním, hudbou a filozofií. 

Hlavní náplň školního programu tvořilo náboženství. Luisa s ostatními dětmi 

z prominentních rodin sdílela náboženský zápal, který v klášteře panoval. Díky své 

pratetě Luise, která byla známá svou vysokou kulturou, si našla cestu i k umění. To se 

stalo na dlouhé roky jejím koníčkem. Otec Ludvík neměl většího potěšení, než s Luisou 

dlouze hovořit o vážných otázkách a problémech. Luisa své vědomosti a náměty 

k debatám čerpala z četby, která se pro ni stala nejběžnější činností. V tomto čase se 

vztah otce a dcery velmi prohloubil. Z jeho pozdější závěti bylo patrné, že si jí velmi 

vážil. Napsal: „ Luisa byla mým velkým potěšením na tomto světě. Byla mi Bohem dána 

pro duševní klid v trápeních života.“20 

Luisa si v řeholním prostředí vybudovala vážný náhled na život. Měla vášnivou 

touhu zasvětit se Bohu. Odlišovala se tak od jiných děvčat, které toužily spíše po 

pozemském štěstí. Klášterní studium ovšem musela již ve dvanácti letech přerušit, když 

byla poslána do skromného penzionu k „chudé slečně“.21 Stalo se tak zřejmě proto, že 

od roku 1602 Ludvík de Marillac vedl soudní proces proti své ženě, která promarnila 

jeho majetek. V tomto rodinném internátu se životní styl podstatně lišil od toho, jaký 

                                                 
18 Ludvík IX., svatý král se narodil v Poissy v roce 1214. Vládl v letech 1226 – 1270, kdy zemřel na 

následky moru u Tunisu při křížové výpravě. Svou vládu zaměřil hlavně na to, aby se upevnila 
královská moc a vláda práva a spravedlnosti ve Francii. Srov. Louis IX., in: MÉVEL, Jean-Pierre. 
Dictionnare Hachette Encyclopédique illustré, s. 1112. 

19 Srov. CHARPY, Elizabeth. Contre vents et marées, Louise de Marillac, s. 2. 
20 Srov. GOBILLON, Nicolas. The Life of Mademoiselle Le Gras. London: Amvil Printing, 1984, s. 3. 
21 Srov. CHARPY, Elizabeth. Contre vents et marées, Louise de Marillac, s. 27 – 30. 
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žila Luisa v Poissy. Zde dostala praktickou výchovu. Naučila se vařit, uklízet, šít, 

jednoduše vše, co by žena měla vědět o vedení domácnosti. 22 

A tak Luisa přešla od uvažování ke konání. S touto „chudou slečnou“ si dívka 

utvořila velmi srdečný a upřímný vztah. Luisa byla velmi přesná v plnění denních 

povinností a projevovala praktický smysl. To platilo také pro finanční stránku vedení 

domácnosti. Proto „slečně“ navrhla, aby začaly vyrábět krajky. Tehdy byly krajky velmi 

žádaným zbožím pro muže i ženy. Časem k této práci přivedla i děvčata, která s ní 

bydlela. Tato podnikavá praxe se Luise měla v budoucnosti velmi hodit. 

U „slečny“ Luisa pobývala téměř deset let. Během nich se stále věnovala četbě 

náboženských knih. 

Luisa dlouho trpěla nedostatkem jistoty, kterou dítěti poskytuje přítomnost obou 

rodičů. Tato radost z rodinného života ji bohužel minula.23 Ve věku dvanácti let se 

Luisa stala sirotkem. Její milovaný otec, Ludvík  de Marillac, zemřel v červenci roku 

1604. V takových případech se v šlechtických rodinách často stávalo, že se 

„omyly“ mužských členů náhle odsunuly stranou. Jako nemanželské dítě neměla žádné 

právní nároky. Všechny tyto skutečnosti samozřejmě dítě hluboce poznamenaly.24 

Přes tuto nepřízeň se novým poručníkem Luisy stal její strýc Michal, který byl 

zbožný a k Luise měl vřelý vztah. Někdy brával Luisu do kláštera Dcer Umučení. Tak 

se stalo, že roku 1606 v Luise jistá událost znovu zažehla dávnou touhu po obětování se 

Bohu. Tehdy byla jako patnáctiletá svědkem slavnostního uvedení dvanácti řeholnic do 

kapucínského kláštera v ulici svatého Honoráta. Kapucínky procházely pařížskými 

ulicemi bosé v průvodu, který vedl arcibiskup. Každá z nich měla na hlavě trnovou 

korunu. Kapucínky přinesly příklad nejpřísnější askeze a vyzařování františkánské 

zbožnosti. Jako mladá se Luisa cítila být přitahována jejich způsobem života v modlitbě, 

ruční práci a chudobě. V okamžiku zápalu slíbila Bohu, že vstoupí do jejich řádu. To 

však nebylo vůbec snadné. Mladé ženy se v ničem nemohly rozhodovat samy. Proto se 

obrátila na svého strýce Michala, aby mu pověděla o své tužbě a poprosila jej o svolení 

vstoupit mezi kapucínky. Michal jí poradil, aby navštívila provinciála kapucínů, Otce 

Honoria de Champigny.25 

                                                 
22 Srov. CHARPY, Elizabeth. Contre vents et marées, Louise de Marillac, s. 3. 
23 Srov. POLÁČEK, Klement. Slnko prerazilo mrákavy, s. 32 – 34. 
24 Srov. CHARPY, Elizabeth. Contre vents et marées, Louise de Marillac, s. 2. 
25 Srov. CHARPY, Elizabeth. Contre vents et marées, Louise de Marillac, s. 4. 
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Otec Honorius poznal, že Luisina tělesná konstituce je příliš křehká na to, aby 

zvládla přísný způsob života kapucínek. Všiml si také jisté lability a úzkostlivosti, 

kterou dívka projevovala. Otec Honorius, možná proto, aby ji uklidnil, jí řekl, aby lépe 

zvážila své předsevzetí a probrala ještě své přání se svým strýcem Michalem. To byla 

pro Luisu těžká rána. Ve snaze ji utěšit řekl Otec Honorius: „Bůh má s vámi jiné 

plány.“26 Luisa byla už od dětství přesvědčená o tom, že její životní cestou je stát se 

řeholnicí. A byl tu slib, který učinila.27 

 

1.4. Sňatek a období „Pravidel pro život ve světě“ 
 

Strýc Michal si přál, aby se Luisa trochu rozptýlila, proto ji poslal k tetě Valencii 

d´Attichy. Rodina de Marillac chtěla dvaadvacetiletou Luisu provdat. Podle tehdejšího 

zvyku hledali pro dívku vhodného muže její rodiče nebo poručník. V 17. století se 

nebrali mladí lidé z lásky. Právo rozhodnout o ženichovi pro Luisu tedy připadlo jejímu 

strýci Michalovi de Marillac. Manžel Valencie, Oktavián Doni d´Attichy navrhl, aby se 

Luisa provdala za Antonína Le Gras, který byl tajemníkem královny a regentky 

Marie de Medici. Antonín Le Gras nebyl šlechtic, ale prostý panoš. 28 Neměl ani to 

nejlepší zdraví a povahou byl vznětlivý. Měl ale náklonnost k duchovnímu životu a také 

pevné mravní zásady. 

Tím, že Luisa přišla po smrti otce o své vedení a nemohla naplnit svou touhu po 

náboženském životě, neměla jinou možnost, než vstoupit do manželství. Přistoupila na 

tuto možnost jen proto, že nebylo jiného východiska. 

O prvním setkání obou mladých lidí, o jejich zasnoubení ani společných plánech 

se bohužel neví nic. Je však pravděpodobné, že Luisa jasně vyjádřila Antonínovi své 

přání žít intenzivní duchovní život a usilovat o křesťanskou dokonalost.29 

Nyní mohla být rodina nevěsty klidná, tímto sňatkem měla Luisa zabezpečenou 

budoucnost. Den po uzavření smlouvy, 16. ledna 1613, se konal svátostný obřad 

manželství v kostele svatého Gerváce v Paříži. Luise bylo dvaadvacet let. Ženy 

provdané za šlechtice se mohly pyšnit titulem „paní“ a dívkám, jejichž manžel byl 

                                                 
26 Srov. GOBILLON, Nicolas. The Life of Mademoiselle Le Gras, s. 9. 
27 Srov. POLÁČEK, Klement. Slnko prerazilo mrákavy, s. 35 – 39. 
28 Srov. CHARPY, Elizabeth. Contre vents et marées, Louise de Marillac, s. 5. 
29 Srov. POLÁČEK, Klement. Slnko prerazilo mrákavy, s.40 – 41. 
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nižšího původu, náležel titul „slečna“. Touto událostí bylo definitivně skončeno její 

nešťastné dětství, ve kterém musela od útlého věku snášet předsudky pokrytecké 

společnosti. Zanechala jméno po otci a přijala příjmení manžela Le Gras. 

Ačkoli si Antonín nebral Luisu z lásky, vznikla mezi nimi skutečná láska a Luisa 

tak konečně po jeho boku poznala radost a teplo rodinného krbu. Mladí manželé 

společně zařizovali byt v ulici Courteau-Villain. Rodina Le Gras byla finančně zajištěná. 

Jako většina žen pařížské společnosti se i slečna Le Gras setkávala s mladými ženami, 

jejichž manželé zastávali některý úřad u dvora. Luisa byla účastna také duchovního 

a kulturního života své doby.30 

Rodina Le Gras se vyznačovala láskou k chudým a založila nemocnici ve městě 

Puy. Od prvních let manželství se Luisa věnovala navštěvování chudých nemocných. 

Vyřizovala jim přijímání svátostí. Tato ctnost lásky se navždy usadila v jejím srdci 

s takovou silou a horlivostí, že nebylo žádných překážek. 

Protože byla Luisa nespokojená s pomocí chudým pouze v jejich domovech, 

chodila také do nemocnic, kde pacientům poskytovala základní péči a útěchu. 

Zanedlouho získávala ke službě i jiné dámy. To vše jí poskytlo potřebné zkušenosti pro 

velké dílo, které později vykonala k ulehčení všech nemohoucích. 

 Ačkoliv Luisa žila ve společnosti, vždy projevovala velkou skromnost, například 

i v šatech, které nosila. Při stolování skoro vůbec nejedla a v noci vstávala, aby se 

modlila. Nosila dokonce kající pás a bičovala se, ačkoli už dost pokořující byly její 

časté nemoci a vyčerpání.31  

Tato křesťanka konala dobročinné služby chudým a dokonale plnila své závazky 

vůči manželovi. A Bůh jejich manželství požehnal narozením syna. Chlapeček se 

narodil 18. října roku 1613. Při křtu dostal dvě jména – Michal po strýci a Antonín po 

otci.32 Roky radosti obou rodičů však netrvaly dlouho, protože chlapec se těžce vyvíjel. 

V roce 1614 navíc Luisu zasáhla smrt strýce Oktaviána, který po sobě zanechal vdovu 

Valencii se sedmi dětmi. Spolu s Antonínem se tetě snažili pomáhat, jak jen mohli. O tři 

roky později zemřela i teta Valencie. Její děti byly ještě malé. Po právní stránce se jejich 

opatrovníkem stal Michal de Marillac. Ten však svěřil správu majetku rodiny d´Attichy 

Antonínovi Le Gras a denní starosti připadly Luise, která je plnila s velkou svědomitostí. 

                                                 
30 Srov. CHARPY, Elizabeth. Contre vents et marées, Louise de Marillac, s. 5 – 6. 
31 Srov. GOBILLON, Nicolas. The Life of Mademoiselle Le Gras, s. 4 – 5. 
32 Srov. POLÁČEK, Klement. Slnko prerazilo mrákavy, s. 42 – 43. 
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Antonín Le Gras věnoval mnoho úsilí a příjmů k udržení tohoto majetku. Ale 

nakonec se s Luisou dočkali jen nevděku. K všeobecnému znepokojení přispěla také 

nová situace ve Francii, která ohrozila finanční zabezpečení rodiny Le Gras. Po Marii 

de Medici usedl na trůn její syn Ludvík XIII. Nerozumná vláda regentky zapříčinila 

mezi matkou a synem vznik takového napětí, že ji mladý král vykázal z krajiny. 

Následky tohoto nedorozumění nesli také ti, kdo se těšili královniny přízně, mezi nimi 

i Antonín Le Gras. 

Na Luisu znovu dolehly zkoušky, když její manžel roku 1621 až 1622 

onemocněl a jeho bolestivá choroba ovlivnila jeho chování. Luisa přes nepříjemné 

pocity náladovosti ošetřovala svého manžela s velkou láskou. Často ji ovšem napadalo, 

jestli to není Boží trest za to, že nesplnila dávný slib, který učinila. Její strýc Michal 

de Marillac ji povzbuzoval a zařídil dokonce setkání s ženevským biskupem Františkem 

de Sales, který ji poté svěřil do péče svému příteli, belleyskému biskupovi Janu Petrovi 

Camus. 

Zaměřená jen na sebe a své utrpení Luisa přes všechny útěchy upadla do deprese. 

I její syn Michal Antonín ji zklamal. Dítě bylo velmi nestálé a jeho duševní vývin byl 

zpomalený. Aby přemohla „Boží spravedlnost“, rozmnožovala Luisa modlitby, bdění 

a sebeumrtvování. Zdravotní stav jejího manžela se zhoršoval a Antonín svou chorobu 

velmi těžce snášel. Luisina bolestná úzkost se stupňovala, až dosáhla svého vrcholu 

4. května 1623. Na svátek svaté Moniky učinila nový slib, že se po manželově smrti už 

nikdy znovu neprovdá. Myslela, že si tímto slibem zajistí trochu klidu. To se však 

nestalo a její pochybnosti ji přivedly až k myšlence, že opustí manžela a desetiletého 

syna a vstoupí do kláštera. 

Krize vrcholila. O svátku Seslání Ducha Svatého se ovšem v kostele svatého 

Mikuláše stalo něco neočekávaného. V čase mše svaté nebo rozjímání náhle zaslechla 

jasný vnitřní hlas a poznala, že si Bůh přeje, aby zůstala u manžela. Její duch byl 

zbavený pochybností také o budoucnosti svého náboženského života. Ve snaze uchovat 

tento moment v mysli si Luisa vše pečlivě zapsala na papír. Kousek rukopisu pak složila 

a nosila jej stále u sebe. V těžkých chvílích si ho pak vždy znovu rozložila a přečetla.33 

Toto „světlo“, jak tuto událost nazvala, vneslo do duše slečny Le Gras hluboký pokoj, 

nemohlo ji ale ušetřit trápení, které jí působila manželova nemoc. Antonín během ní 

nemohl spát a často krvácel. Luisa ho zahrnovala láskyplnou starostlivostí. Těmito 

                                                 
33 Srov. CHARPY, Elizabeth. Contre vents et marées, Louise de Marillac, s. 3. 
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hmatatelnými známkami své lásky si získala srdce svého manžela Antonína a ten ve své 

dlouhé nemoci dosáhl vysokého stupně křesťanské dokonalosti. 

V noci 21. prosince 1625 po obdržení všech svátostí Antonín Le Gras zemřel. 

Luisa byla v ten čas s ním. Po třinácti společných letech cítila bolestně a upřímně jeho 

ztrátu.34 Slečna Le Gras si na manžela uchovala celý život krásnou vzpomínku. S láskou 

vzpomínala na výročí jejich sňatku. 

Koncem roku 1625 zůstala Luisa se svým dvanáctiletým synem sama. Ve 

strachu z toho, co v jeho výchově zanedbala v období nemoci svého manžela a ve 

strachu o jeho budoucnost, zahrnovala jej mimořádnou láskou, která pěstuje, ale 

nevychovává. Tři roky žil Michal po boku podrážděného, nemocného otce a matky, 

která podléhala depresím. Byl nestálý, bez energie a zájmu o jakoukoli práci. Mezi 

matkou a synem tak vznikly četné spory. Luisa si přála, aby se stal knězem a Michal 

chtěl jejímu přání vyhovět. Sám byl ale vnitřně nespokojený. Luisa se velmi obávala o 

jeho spásu. A Michal se nakonec rozhodl pro sňatek a měl šťastné manželství.35 

                                                 
34 Srov. GOBILLON, Nicolas. The Life of Mademoiselle Le Gras, s. 8 – 9. 
35 Srov. CHARPY, Elizabeth. Contre vents et marées, Louise de Marillac, s. 9 – 17. 
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1.5. Setkání s Vincencem de Paul a založení Dcer křesťanské lásky 
 

 Luisa de Marillac znovu pocítila mocnou touhu cele patřit Bohu, prohloubila 

proto svůj život modlitby. Postila se a bičovala. Jako vdova se mohla plně věnovat 

svým modlitbám a skutkům milosrdenství, přesto ale nenacházela vnitřní klid. Každé, 

byť nedobrovolné provinění v ní zesilovalo úzkost. Obrátila se proto na své duchovní, 

kteří ovšem nedokázali tuto mladou utrápenou a nespokojenou vdovu pochopit a utěšit. 

Biskup z Belley, Luisin duchovní, ji proto svěřil do rukou Otce Vincence de Paul. 

Vincenc de Paul byl v tom čase velmi zaměstnaný organizováním misií. Na 

jedné straně se věnoval charitativní činnosti a na straně druhé pozdvihoval duchovně 

opuštěný lid misiemi a vyučováním náboženství. V roce 1625 položil také základy 

Kongregace lazaristů v Kolegiu dobrých dítek. Komunita začínala s několika kněžími, 

kteří se k němu připojili v misiích. Ačkoli Vincenc nebyl v pozici poskytovat 

individuální vedení, biskupovu žádost o převzetí slečny Le Gras nemohl odmítnout. 

 Luisa váhala, Vincenc de Paul jí nijak neimponoval. Přijal ji jistého odpoledne 

roku 1626. Velmi se zdráhal přijmout pod duchovní správu pařížské dámy. Pro mnohé 

to byl spíše snobizmus, než upřímná touha nechat se vést ke křesťanské dokonalosti. 

Proto Vincenc této činnosti nechtěl věnovat čas na úkor svého poslání. 

Setkání těchto dvou lidí se jevilo jako nemožné. Oddělovalo je mnoho rozdílů, 

zejména sociální a kulturní původ. Luisa byla zklamaná, když před sebou uviděla muže, 

který budil dojem nevzdělaného vesničana. I přes svůj odpor mu však vylíčila své 

bolestné pocity a Vincenc s ní upřímně soucítil.  

Po smrti Antonína Le Gras se Luisina finanční situace natolik změnila, že si už 

nemohla držet byt v zámku rodiny Le Gras na Courteau-Villain. Přestěhovali se proto se 

synem a svou domácí do malého penzionu v ulici svatého Viktora, která byla blízko 

Kolegia dobrých dítek. Když Luisa poznala Vincence de Paul, chtěla být mu co 

nejblíže, aby mohla čerpat z jeho vedení. Viděla ve své blízkosti mnoho dobročinných 

aktivit tohoto muže. A přála si zasvětit svůj život službě chudým a spolupracovat na 

Vincencových svatých dílech. Syn Michal se tehdy stal žákem semináře svatého 

Mikuláše du Chardonnet, bylo mu patnáct let. 

Otec Vincenc poznal bohatství duchovního života své duchovní dcery a vyzval 

ji, aby hledala Boží vůli v radostech každodenního života. Luisa se dozvěděla o spolcích 

křesťanské lásky, a když objevila, co Vincenc koná pro chudé, ihned se do této práce 
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zapojila. Vincenc ji trpělivě a laskavě pomohl překonat její sebestřednost a otevřít se 

ostatním. Požádal ji, aby zhotovila šaty a prádlo pro chudé a poslala je do spolků 

křesťanské lásky. Práce, kterou jí Vincenc svěřoval, měla na její duši blahodárné 

účinky. Chtěl, aby navštěvovala chudé v jejich domovech, aby přijímala dívky, které 

byly v nebezpečí, a aby jim hledala práci. Velmi si Luisy vážil pro její organizační 

talent a jasný úsudek. Pod jeho vedením, se zbavila své deprese a získala sebejistotu.36 

Začátkem roku 1617 kázal Vincenc ve městech a vsích a shromažďoval soucitné 

ženy, které by navštěvovaly a pomáhaly utěšovat chudé nemocné. Tyto skupiny žen 

byly nazývány „Bratrstva křesťanské lásky“. Práci milosrdenství bylo požehnáno, 

protože se od té doby začala bratrstva na mnoha místech rozšiřovat. 

Některá bratrstva byla velmi dynamická a jiná zase musela čelit různým obtížím. 

Vincenc si proto začal uvědomovat, že tyto skupiny musí být často navštěvovány za 

účelem pomoci členům udržet jejich zápal. Neváhal a vyzval nadanou Luisu, aby začala 

využívat svou inteligenci, kulturu a smysl pro organizaci. Shledal v ní osobu, kterou 

potřeboval. V červnu roku 1629 požádal, aby přijela navštívit Bratrstvo křesťanské 

lásky v městečku Montmirail. Ona v radosti a respektu následovala Vincence jako 

vyslanec a tlumočník z vůle Boží. Činila vše v závislosti na jeho radách a instrukcích. 

Bylo jí třicet osm let, když se vydala na svou první misii. Její sedmnáctiletý syn 

žil v Kolegiu svatého Mikuláše du Chardonnet. Jako misionářka lásky navštívila mnoho 

měst. Cestovala kočárem, smířená s mnoha nepříjemnostmi. Spala v hostincích, kde 

byla nezřídka svědkem hrubosti mužů. Spávala jen velmi málo a často jen na slámě, na 

hliněné podlaze, aby sdílela plněji utrpení chudých. Luisa s sebou brala zásobu prádla 

a léků, dávala almužny. Když dorazila do některého města či vesnice, informovala se 

hned o situaci, v jaké se místní Bratrstvo křesťanské lásky nacházelo a jaké jsou jeho 

potřeby a nedostatky.37 Když bylo potřeba, upravila pravidla. Snažila se a pracovala na 

tom, aby vzrostl počet členů a povzbuzovala je v jejich práci. 

Osobně navštěvovala chudé v jejich chatrčích, ošetřovala staré a nemohoucí, 

podávala jim léky a umývala zanedbané děti. Když poskytla pohodlí tělesným neduhům, 

zaměřila se na nemoci duše. Tyto cesty trvaly celé čtyři roky, a ačkoli byly 

vyčerpávající, měly blahodárné účinky na Luisiny neduhy, ať duchovní či fyzické. 

S překvapením zjistila, že jí se zájmem naslouchají ženy i muži. Všichni si vážili jejího 

                                                 
36 Srov. CHARPY, Elizabeth. Contre vents et marées, Louise de Marillac, s. 11 – 17. 
37 Srov. CHARPY, Elizabeth. Contre vents et marées, Louise de Marillac, s. 4 – 5. 
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srdečného postoje a způsobu jednání. Tím rostlo i její sebevědomí. Na svých cestách 

sdílela s Vincencem všechny své úvahy a otázky. A ten, pokud to uznal za vhodné, 

připojil svůj názor, jinak jí však nechával úplnou svobodu. Konečně si začala 

uvědomovat, že ji Bůh miluje.38 

V letech 1629 až 1632 se mezi Luisou a Vincencem vytvořila skutečná 

spolupráce. Vzájemně se doplňovali. Vincenc v ní objevil duchaplnou, ochotnou 

a podnikavou ženu, kterou nyní pro její horlivost musel mírnit. Často využíval jejího 

organizačního talentu při sestavování pravidel pro Bratrstva. A Luisa zase věděla, že 

může počítat s Vincencovou podporou. 

Události z roku 1630 zasáhly velmi hluboce srdce Luisy Le Gras. V listopadu 

téhož roku došlo k pokusu o převrat a odstranění Richelieua, prvního ministra krále 

Ludvíka XIII. Tento den známý jako „Den oklamaných“ neměl úspěch. Mezi 

organizátory pokusu byl i Michal de Marillac, ministr spravedlnosti a Luisin strýc, který 

byl posléze uvězněn. O několik měsíců později zatkli také maršála Jana Ludvíka 

de Marillac, který byl v květnu roku 1632 popraven na pařížském náměstí. Nakonec ve 

vězení v Châteaudun zemřel i strýc Michal. Tato tragédie Luisu velmi zasáhla. Se 

strýcem Michalem měla nejdelší a nejupřímnější vztah. Když bylo nyní jméno rodu 

de Marillac potupené, rozhodla se Luisa, že odloží jméno svého muže a bude dál Luisou 

de Marillac. Jméno tak slavné a ponížené jí bude připomínat její původ. 

Luisa de Marillac aktivně pracovala v Bratrstvech křesťanské lásky. Stále 

uvažovala o „letničním světle“ z roku 1623, kdy jí bylo zjeveno, že bude žít v malé 

komunitě a složí trojí slib. Neměla tušení, jak se to stane, a tak se dál snažila žít podle 

Vincencových rad, spokojeně a radostně. 

Otec Vincenc pokračoval ve svých misiích. V roce 1630 zrovna kázal v malé 

vesničce Suresnes, když se mu představila mladá dívka Markéta Naseau, která se chtěla 

podílet na službě chudým. Od útlého dětství na vsi byla zvyklá na tvrdou a úmornou 

práci.39 Vincenc měl tehdy starosti s jistými členkami bratrstev, kterým se říkalo „Paní 

křesťanské lásky“. Hraběnky, vévodkyně i princezny chtěly vstoupit do řad tohoto 

společenství. Objevily chudobu a utrpení, a proto toužily lidem pomoci. Byly to často 

velkorysé ženy, které sdílely s chudými své finanční zdroje. Kvůli podřadné práci 

a častému zápachu v chatrčích ale začaly posílat své služebníky, kteří zaujali jejich 

                                                 
38 Srov. POLÁČEK, Klement. Slnko prerazilo mrákavy, s. 61 – 62. 
39Srov. CHARPY, Elizabeth. Contre vents et marées, Louise de Marillac, s. 27 – 28. 
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místo. Jenže služebníci těchto žen jen plnili rozkazy, které dostali, bez potřebné lásky a 

úcty k chudým. Vincenc strachující se o budoucnost bratrstev přijal s radostí Markétinu 

nabídku pomoci.40 

Markéta Naseau začala okamžitě svou službu ve farnosti Božského Spasitele 

v Paříži. Luisa de Marillac ji učila, jak má ošetřovat nemocné. Brzy si jedna druhé 

velmi vážily. Obě si jasněji začaly uvědomovat, co potřebují ti nejchudší. Luisa velmi 

obdivovala Margitinu hlubokou víru, jednoduchou pokoru a radost. Také to, s jak 

něžnou láskou přijímala i ty, kteří na pohled budili odpor. 

Jednou večer přijala Markéta nemocnou ženu a uložila ji do své postele. Za 

několik dní sama onemocněla. V těchto dobách epidemie se dalo předpokládat, že jde 

o mor. Přinesli ji proto do nemocnice pro zasažené morem u svatého Ludvíka. Margita 

Naseau zemřela poslední únorový den roku 1633. Vzpomínka na ni zůstala hluboko 

zaryta v srdcích Luisy i Vincence. 

Nedlouho po Markétě Naseau začala do společenství přicházet i jiná děvčata, 

která chtěla sloužit. Byly to jednoduché dívky, které však byly upřímné a po každé 

stránce zdravé. Dívky přijímal Vincenc a posílal je své spolupracovnici Luise 

de Marillac. Luisa své duchovní dcery učila základy ošetřovatelství a starala se o jejich 

duchovní růst. Když těchto děvčat přibývalo, Luisa jim rozdělovala práci ve farnostech, 

kde jich bylo nejvíce zapotřebí. Začala tušit, že právě toto společenství dívek by mohlo 

být onou „komunitou“, jak to poznala ve „světle“ roku 1623. Svěřila se s tímto 

vnuknutím Vincenci už v roce 1630. Vincenc však v této věci projevoval velkou 

zdrženlivost. V letech 1631 až 1632 se s ním proto znovu radila, ale Vincenc stále trval 

na svém. Žádost Luisy de Marillac se mu jevila jako protichůdná s Božími úmysly. 

Luisa se nevzdávala svého či Božího plánu. Nechávala jej uzrát ve svém srdci 

a modlila se, aby Bůh osvítil i Vincence de Paul. V srpnu využil exercicií a ptal se Boha, 

jestli je vhodné shromáždit dívky ze vsí. U Markéty Naseau poznal, že tyto dívky, 

jednoduché a nenáročné, se nebojí námahy při ošetřování chudých. A jsou schopné 

dosáhnout vysokého stupně křesťanských ctností jako mnohé řeholnice. Jejich 

shromáždění by mohlo napomoci jejich službě v Bratrstvech křesťanské lásky. 

Několik týdnu po exerciciích bylo rozhodnuto. Luisa de Marillac na tento 

okamžik čekala dlouhý čas, během něhož nejednou projevila netrpělivost. Jako žena, 

která žila v 17. století, však o tomto nemohla rozhodovat sama. Nyní mohla konečně 

                                                 
40 Srov. CHARPY, Elizabeth. Contre vents et marées, Louise de Marillac, s. 5. 
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navrhnout dívkám možnost žít zasvěcený život ve světě. Všechny souhlasily, a tak 29. 

listopadu roku 1633 přijala Luisa z Boží vůle pět nebo šest dívek do svého domu blízko 

kostela svatého Mikuláše. Začala společně s nimi sloužit chudým. Tak se utvořila 

„Společnost dcer křesťanské lásky“.41 

Jen co vznikla tato malá skupina, bylo jasné, že společný život bude vyžadovat 

nějaká pravidla. Nutné bylo také vyřešit, duchovní formaci, která vyžadovala jistou 

soustavnost a vztah Luisy k členkám po právní stránce. Potíž spočívala v tom, že tyto 

praktiky odpovídaly systematické přípravě řeholního života. Ale řeholní život byl v té 

době přípustný jen v uzavřené klauzuře a nikoli výlučně ve světě mezi chudými. Tyto 

dva způsoby života se zdály neslučitelné. 

Během roku 1633 počet dívek kolem Luisy de Marillac rostl. V květnu jich bylo 

pět nebo šest, v červenci roku 1634 už tucet a do konce roku 1635 bylo dívek dvacet. 

Příchod těchto mladých žen vedl k nutnosti vyhledat větší dům. 

Pokud chtěly mladé ženy vstoupit do Společnosti, nebylo třeba věna, ale jen 

dobré vůle. Pro mnohé dívky to znamenalo snadný přístup k jídlu, práci a bydlení. Na 

jejich rodinných farmách byl život nesrovnatelně těžší. Některé se do Společnosti 

přihlásily proto, aby si užily života v Paříži, který byl pro mladé ženy atrakcí.  

Vincenc a Luisa proto usoudily, že bude třeba procesu rozlišování, než se 

rozhodnou přijmout novou kandidátku. Pro Luisu byl zásadní souhlas rodičů a dobrý 

zdravotní stav, jak po fyzické, tak po psychické stránce. Pak to byl také osobní 

charakter, protože komunitní život nebyl nijak snadný, vyžadoval nesobeckost, radost 

a ochotu být pozorný k ostatním. 

S cílem pomoci těmto svým duchovním dcerám Luisa sestavila pravidla pro 

život. 42 Společnost rostla a rozšiřovala se. A Luisa si přála, aby mohla spolu 

s Vincencem pouvažovat nad zdokonalením komunitního života sester. Často Vincence 

prosila o rady, aby zajistila duchovní formaci sester. Ten byl ale příliš často 

zaneprázdněn, než aby si na to mohl najít potřebný čas. Proto se zasazoval o to, aby 

Luisa vzala celé vedení dcer křesťanské lásky na sebe.  

Vincenc a Luisa uvažovali společně o zodpovědnosti za Společnost, zachycovali 

výzvy a řešili těžkosti. A jejich činnost stále doprovázela snaha žít lépe v odevzdání se 

                                                 
41 Srov. CHARPY, Elizabeth. Contre vents et marées, Louise de Marillac, s. 29 – 33. 
42 Srov. CHARPY, Elizabeth. Contre vents et marées, Louise de Marillac, s. 5 – 10. 
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Bohu. Oba navzájem přijímali svou rozdílnost a jejich vztah byl více méně harmonický. 

Luisa doplňovala svou horlivostí rozvážnou pomalost Vincence de Paul a naopak.43 

Počet sester angažujících se v pařížských farnostech neustále rostl. Dávno už 

nesloužily jen chudým, ale staraly se i o galejníky, opuštěné děti, duševně choré a vedly 

nemocnice, domovy důchodců a školy. Postupně se charitativní činnost sester 

neomezovala jen na Paříž. Od roku 1638 se Luisa s Vincencem naplno věnovali těmto 

dílům milosrdenství. Bylo tomu tak až do roku 1660, kdy po dlouhé nemoci Luisa 

de Marillac zemřela. S Vincencem de Paul spolupracovala téměř pětatřicet let. 

                                                 
43 Srov. CHARPY, Elizabeth. Contre vents et marées, Louise de Marillac, s. 35 – 42. 
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2. ETAPY DUCHOVNÍ CESTY LUISY DE 
MARILLAC  

 

 O lidské a křesťanské formaci Luisy de Marillac se dovídáme z jejího životopisu, 

korespondence a spisů. Luisa byla ženou své doby, poznamenaná svým původem 

i sociálním prostředím. Francie 17. století procházela mnoha krizemi a válečnými 

konflikty. To se kromě jiného neblaze odrazilo i na vzdělanosti populace. Pokud měl 

někdo přístup ke vzdělání, byli to výlučně chlapci. Možnost vzdělávání pro děvčata 

vznikla, až když pro ně některé ženské řehole otevřely školy. 

 

2.1. Královský klášter dominikánek v Poissy 

 

 Luisa de Marillac získala v klášteře dominikánek v Poissy formaci, která byla 

v budoucnu základem pro její duchovní zkušenost. Klášter svým programem odpovídal 

reformnímu úsilí Tridentského koncilu o zachování čistoty víry a mravů. Luisa tak 

vstoupila do intenzivního formačního prostředí. Neznala sice teplo domova, ale životní 

styl řeholnic se pro ni stal přirozeným prostředím. Kromě toho, že se zde naučila číst a 

psát, mohla se díky své staré tetě řeholnici seznámit s latinou, filosofií, literaturou a 

historií. A protože vykazovala i umělecké vlohy, naučila se technikám malování. 

 

2.2. Penzion chudé slečny 
 

 Když se po smrti svého otce dostala do penzionu, naučila se mnohé domácí 

práce. Sestra Barbara Bailly o ní zanechala svědectví vypovídající o jejím sociálním 

cítění, smyslu pro organizaci a angažovanosti. Luisa brzy zjistila, že paní domu je chudá, 

a proto povzbudila ostatní děvčata, aby společně začaly pracovat a vydělávaly si 

ručními pracemi. Luisa vykonávala v domě nejtěžší a podřadné práce.44 To svědčí o její 

vnímavosti. Již ve třinácti letech pochopila, že se jejich vychovatelka musí starat 

o výchovu děvčat, zároveň shánět prostředky k živobytí a dobře s nimi hospodařit.  

                                                 
44 Srov. CHARPY, Elisabeth. La Compagnie des filles de la Charité aux origines. Documents. Tours: 

Compagnie des filles de la Charité, 1989, s. 923. 
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Během pobytu v penzionu Luisa prohlubovala i svou duchovní formaci. Četla 

knihy současných autorů, jako například Příručku pro hříšníky od bratra Ludvíka 

Granadského, Následování Krista nebo Úvod do zbožného života od Františka de Sales, 

a Krátkou příručku od Petra de Bérulle. Ráda naslouchala kázání jezuitů a kapucínů 

a denně hodinu rozjímala. Podle výpovědi sestry Maturíny Guérin svou vnitřní modlitbu 

praktikovala již od svých patnácti let.45 

 

2.3. Manželství a mateřství 
 

 Toto období jejího snažení o dokonalost můžeme označit za nejnáročnější. 

Střídavě prožívala chvíle radosti nebo určitého zadostiučinění ve vztahu k manželovi i 

synovi a na druhé straně byly chvíle hlubokého smutku, úzkosti, beznaděje až těžké 

deprese. Přesto svůj boj o duchovní růst k dokonalosti nevzdávala. Bojovala ovšem 

prostředky své doby, poznamenané na jedné straně potridentskou obnovou a na straně 

druhé jansenistickou strohostí a přísností. 

Události jako svatba s Antonínem Le Gras dne 6. února 1613 i narození syna 

Michala ji uvedly do nových společenských vztahů. V nich musela rozvíjet ctnostné 

vlastnosti jako toleranci, úctu, otevřenost, shovívavost i jistý druh elegance. Péče 

o domácnost, organizování prací, nakládání s majetkem, pozornost vůči manželovi 

i synovi, který rostl, a později i péče o nemocného manžela pak utvořily rámec její 

lidské formace. 

Rodina Le Gras patřila mezi takzvané „horlivé křesťany“. Měli povolení číst 

bibli ve svém jazyce a všímali si potřeb chudých. Luisa byla členkou několika zbožných 

bratrstev. 

Zachovala se nám poznámka napsaná rukou jisté služebné, která krátce popsala 

styl života Luisy de Marillac v té době: „V mládí byla velmi zbožná a oddaně sloužila 

chudým. Nosila jim pamlsky a zavařeniny, koláče a jiné dobroty. Česala jim vlasy, 

v noci vstávala poté, co pán domu usnul, aby se uchýlila do své komůrky. Nosila kající 

košili a umrtvovala se. I přesto, že pršelo nebo byl mráz, vydávala se na pahorek 

sv. Jenovéfy, aby ulevila nějakému chudákovi, který se třásl zimou.“46 

                                                 
45 Srov. CHARPY, Elisabeth. Documents, s. 947. 
46 CHARPY, Elisabeth. Documents, s. 930. 
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Luisa nalezla u Antonína Le Gras skutečný domov, jaký jí v dětství chyběl. 

Vždy velmi toužila po laskavém objetí a nyní našla oporu ve svém manželovi. Jenže 

celý její dosavadní život byl protkaný smutkem a nejistotou, a proto teď, když jí 

konečně potkalo trochu štěstí, nebyla schopná nechat se unášet nezkrotnými pocity 

radosti. 

V letech, kdy Luisa žila v manželství, upadla do duchovní temnoty. Začala 

dokonce pochybovat o nesmrtelnosti duše či existenci Boha. Ve stavu úzkosti se přísně 

postila, bděla dlouho do noci, nosila kající pás a bičovala se, aby opanovala své tělo 

a dosáhla tak křesťanské dokonalosti. Smutek a úzkost přivedly Luisu k zoufalství. 

Jakoby se na ni nahrnuly všechny bolesti jejího nešťastného dětství, dospívání 

i dospělosti. Jak sama poznamenala: „byly to strašné dny“.47 

O slavnosti Seslání Ducha Svatého však při mši svaté v kostele svatého 

Mikuláše des Champs najednou nastal náhlý obrat. Temná noc se proměnila v jasný den. 

Sama to popisuje takto: „V den letnic, během mše svaté anebo rozjímání v kostele, byl 

můj duch najednou zbaven všech pochybností. Bylo mi dáno na vědomí, že mám zůstat 

se svým manželem, a že přijde čas, kdy budu moci složit sliby chudoby, čistoty 

a poslušnosti, a že budu žít v malé komunitě, ve které několik dalších osob učiní 

podobně. Porozuměla jsem tedy, že budu na určitém místě, abych sloužila bližnímu, ale 

nemohla jsem pochopit, jak se to stane, neboť se to dělo za stálého přicházení 

a odcházení. Byla jsem dále ujištěna, že mám zůstat klidná ohledně svého duchovního 

vůdce, a že mi Bůh dá jiného, kterého, jak se mi zdá, jsem viděla, a cítila jsem odpor 

k tomu, abych ho přijala, přece jsem však souhlasila. Zdá se mi, že to bylo proto, že 

jsem ještě nemusela udělat tuto výměnu. I třetí starost mi byla odňata ujištěním, které 

jsem vnímala, že Bůh sám mě učí, a mám-li jeho, nemám se bát ničeho dalšího.“48 

Po této zkušenosti se Luisa k „letničnímu světlu“, jak je sama nazvala, bude ve 

chvílích nejistoty vracet. Tento hluboký prožitek ji zbavil pochybností, ne však 

úzkostlivosti. 

Víme, že se utíkala k modlitbě, ke zbožným cvičením doporučovaným různými 

duchovními, kteří pronášeli svá kázání v Pařížských salonech během duchovních 

setkání ve zbožných kruzích. Velký vliv měli na ni její strýc Michal de Marillac a Jan 

Petr Camus, biskup v Belley. Z dopisu, který jí biskup napsal, soudíme, že navštěvovala 

                                                 
47 Srov. CALVET, Jean: Luise de Marillac par elle-même. Paris: Téqui, 1988, s. 39 – 47. 
48 CALVET Jean: Luise de Marillac par elle-même, s. 48. 
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kláštery v okolí: „V záležitosti vašich duchovních cvičení, dbejte pokynů některého 

dobrého duchovního otce, například P. Ménarda z Oratoře anebo ctihodné Matky 

Magdalény či Matky představené řehole Navštívení …“49 To, že navštěvovala klášter 

Navštívení, dokazuje dopis Matky Kateřiny de Beaumont, představené kláštera v roce 

1625: „Hluboce soucítím s vaší bolestí, drahá dcero, přesto nemám strach, ale doufám, 

že ruka, která vás zranila, vás také uzdraví. Ó, Bože! Buďte klidná a odvážná a trpělivě 

neste to, co vám bylo dáno s takovou láskou. Věřte, že pokud vás Bůh nechává trpět, 

není to z menšího důvodu než k získání zásluh. Neptejte se proč, neboť nám nepřísluší 

dovědět se to, ale podřídit se tomu, co se líbí Bohu. Drahá dcero, přijměte to tedy 

a nemyslete příliš na své pocity a bolest, ale sjednoťte svou vůli s vůlí nebeského Otce 

a konejte a sneste vše, co se jemu líbí. Pak opět čiňte, co bude ve vašich silách pro 

zdraví vašeho drahého manžela, a nechejte, ať se události vyvíjí podle toho, jak se Bohu 

zalíbí … Prosím Boha, aby vás posiloval a udělil vám své milosti … Sbohem, drahá 

dcero! Kéž je Bůh radostí i pokojem vašeho srdce … Naše komunita se bude velmi 

modlit za vás i za všechny.“50 V tomto dopise se dovídáme o utrpení Luisy de Marillac 

v době dlouhé a těžké nemoci manžela, který zemřel o vánocích roku 1625. Velká péče, 

kterou svému muži prokazovala, byla zkouškou, během níž Luisa získala znalosti 

o nemoci a prostředcích nutných ke ztišení bolestí. 

Je vhodné vzpomenout i těžkosti s výchovou syna Michala. Luisa sama nezažila 

teplo rodinného krbu. Nevěděla, co znamená vyrůstat v laskavém náručí matky, být 

milována a vnímána jako součást rodiny. Ve svých úzkostech byla často na rozpacích, 

zda je prvořadé věnovat se rodině a výchově dítěte anebo rozvíjet duchovní život. Syn 

Michal vyrůstal jako neurotické dítě, které někdy pociťovalo nedostatek mateřské něhy, 

a jindy jí byl zahrnován až příliš. Luisa se učila být dobrou manželkou a matkou, ale ve 

chvílích velkých úzkostí se dostávala z jedné krajnosti do druhé. V době nemoci svého 

manžela mu věnovala veškerou pozornost a Michal tak často zůstával osamocen. To se 

později projevilo v jeho chování. Postupně se jeho výchovy ujal i Vincenc de Paul 

a často Luisu informoval o jeho růstu, také ji vybízel, aby se nebála svěřit ho do rukou 

Božích: „Slečno, ve jménu Božím, neznepokojujte se pro pana správce, vašeho syna. 

Copak nevidíte, že se ho ujal náš Pán mimořádným způsobem, a to téměř bez Vašeho 

                                                 
49 CHARPY, Elisabeth. Documents, s. 986. 
50 CHARPY, Elisabeth. Documents, s. 986. 



 31 

přičinění? Svěřte jeho vedení Boží velebnosti. On se postará o něho jako matka, která 

již pečuje o tolik svých dětí …“51 

 

2.4. Období „nečinnosti“ 
 
 Jedná se o léta, které životopisci nazvali „roky vdovství“ anebo „roky noviciátu“. 

Od roku 1625 až do roku 1629 Luisa de Marillac žila v hledání, čekání, netrpělivosti 

a nejistotě až do chvíle, kdy si jako svého duchovního průvodce zvolila Vincence 

de Paul. 

Vincenc a Luisa se prostřednictvím dopisů a setkání stále lépe poznávali. 

Vincenc si uvědomil, nakolik je přecitlivělá Luisa poznamenaná tvrdým životem, 

a pochopil její bolest. Ve svých dopisech se ji snažil povzbudit a učil ji, jak má bolest 

trpělivě přijímat.52 

Po smrti svého manžela se Luisa přestěhovala do domu v ulici svatého Viktora 

ve farnosti svatého Mikuláše du Charonnet. V blízkosti tohoto domu se nacházelo 

Kolegium dobrých dítek, kde bydlel Vincenc de Paul a kde začal studovat její syn 

Michal. V té době si vytvořila „Pravidla pro život ve světě“. Tato pečlivě vypracovaná 

pravidla nám umožňují konstatovat, že byla vskutku zbožnou ženou, která se často 

modlila a vedla přísný až asketický život. Luisa se chtěla svým životem líbit jedině 

Bohu, proto se stále soustředila na intenzivní prožívání Boží přítomnosti praktikováním 

křesťanského způsobu života modlitby a činnosti podle svého stavu matky a vdovy. 

V tomto období Vincenc de Paul věnoval Luise hodně svého drahocenného času. 

Nechával ji vypovídat se ze svých bolestí, aby se od nich osvobodila. Jemně začal 

s rekonstrukcí její osobnosti. Upozorňoval ji na omyly a zcela konkrétně jí radil, jak 

je napravit. Dobře poznal, že má tato žena sklon k sebepozorování a skrupulím. Byl k ní 

však velmi shovívavý a snažil se ji co možná nejvíce zaměstnat. Služba chudým a cesty, 

které kvůli této milosrdné činnosti podnikala na Vincencovu radu, měly blahodárné 

účinky na Luisinu duši i psychické zdraví. Pod Vincencovým vedením nabyla Luisa 

potřebného sebevědomí a jistoty a následně se ze své deprese a duševních úzkostí zcela 

uzdravila.  

 
                                                 
51 SAINT VINCENT DE PAUL: Correspondence. Entretiens. Documents. Paris: P. Coste, sv. III, 1920 – 

1925, s. 435. 
52 Srov. CHARPY, Elizabeth. Contre vents et marées, Louise de Marillac, s. 25 – 33. 
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2.5. Osoby, které měly na její duchovní růst rozhodující vliv 
 
 Ve spisech Luisy de Marillac se často objevují předsevzetí úplného obětování se 

Bohu. Aby toho Luisa dosáhla, prosila o rady při duchovním doprovázení. Byla totiž 

přesvědčena, že Boží vůli pozná nejlépe skrze osoby, které ji Bůh posílá do cesty, aby ji 

vedly „v očekávání Božího vedení v mém životě pro jeho svatou poslušnost …“53 

Luisa de Marillac se vědomě rozhodla pro duchovní život v penzionu u „chudé 

slečny“. První rady dostala od kapucínů z předměstí svatého Honória, kam chodila do 

kostela. Jejich klášter proslul tím, že zde řeholníci žili s velkým nasazením a nadšením. 

Rozhodující vliv na život komunity měl Benedikt z Canfieldu a jeho „Pravidlo 

dokonalosti“. Toto pravidlo spočívalo v úsilí po setkání a sjednocení se s Bohem. Cíl 

křesťanského života podle něho spočíval v tom, že celý křesťanský život má být 

nasměrován k božskému bytí. K tomu vedla jen jediná cesta a tou bylo odříkání. Dbalo 

se především na to, aby ti, kteří chtějí na duchovní cestě růst a dospět k dokonalosti, 

zachovávali posty, v noci bděli na modlitbách, stanovili si přísnou disciplínu a byli 

přesvědčeni o své neschopnosti dosáhnout Boha. Toto negativní pojetí lidské osoby 

a její neschopnosti bylo obrazem tehdejší doby, která žila ve strachu z Boha a jeho 

spravedlnosti. Luisa se velmi pečlivě řídila těmito radami, kterých se jí dostávalo od 

strýce Michala de Marillac. Vliv kapucínů z předměstí svatého Honória byl rozhodující 

v době její životní volby. A byl to právě provinciál, P. Honórius de Champigny, který jí 

řekl, když projevila touhu stát se řeholnicí, že „Bůh má s její osobou jiný záměr“. 

Zachovalo se nám několik dopisů z let 1619 až 1623, které napsal Luise 

de Marillac její strýc Michal. Není jasné, zda byly tyto duchovní rady příležitostné nebo 

měly stálý charakter, protože se nedochovaly všechny a nemáme k dispozici ani Luisiny 

dopisy strýci. Michal de Marillac byl stoupencem takzvané „abstraktní spirituality“, 

tedy spirituality kapucínů z předměstí svatého Honória. Jeho rady znějí odměřeně 

a chladně. V dopisech z roku 1619 naléhavě vyzýval Luisu k pokořování se před Bohem 

a k uznání svých chyb: „Mějte vždy odvahu hledat Boha a podřídit se mu v tom, co se 

jemu líbí. Postupujte pokorně a v důvěře v Boha, kterého prosím, aby vám dal své 

milosti, šťastný a dlouhý život …“54“Buďte trpělivá a pokořte se před Bohem pro vaše 

chyby … Očekávejte od něho milosti, které potřebujete a nepokoušejte se Boha nutit, 
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aby vám dal více milostí, než on chce. Zůstaňte klidná a pokorná, protože chyby a omyly 

jsou našim údělem a nic jiné nelze od sebe sama očekávat než toto …“55 

V době, kdy Luisa prožívá pochybnosti, ze kterých byla osvobozena „letničním 

světlem“, ji Michal de Marillac znovu vybízel k pokoře a k pasivitě. Upozornil ji, že 

není možné spoléhat na sebe: „K tomu, co jste mi napsala, se nemohu vyjádřit jen 

v krátkosti. Utrpení, které člověk prožívá, když pociťuje nejistotu v Bohu, je neléčitelné, 

protože lék je horší než samotné utrpení. Je nebezpečné pociťovat jistotu v Bohu, jelikož 

jde o iluzorní stav a nedostatek pokory. To je velká překážka. Víc jistoty a užitku je 

v pokorném stavu, ve kterém se člověk neptá, ale zůstává pokojně v nejistotě, že neví, 

a toto mu stačí. Pokud jde o duchovní vedení, je velmi nebezpečné rozhodnout se pro to 

žádné nemít, v každé chvíli totiž člověk potřebuje pomoc ne proto, aby zůstal v neustále 

nejistotě, ale aby byl připravený vždy přijímat radu a být ve všem poslušný Bohu. Proto 

potřebujeme tyto zásady odstranit a být vždy vůči Bohu otevření, neomlouvat se, 

neujišťovat, ale nacházet svoji stabilitu v pokoji, že jsme v nejistotě a neujišťovat se 

o ničem, jenom o Božím milosrdenství. Kdybychom mu nedůvěřovali, nevím, kde 

bychom v tomto světě mohli najít jistotu. A kdo ji nachází mimo Boží milosrdenství, je 

podle mého názoru, skutečně hodný soucitu.“ 

Luisa zřejmě ve svém strýci viděla spřízněného Božího muže. Proto u něho 

hledala pomoc i v záležitostech duchovních. Z dochovaných materiálů nelze přesněji 

rozeznat vliv, jaký na Luisu měl. Jelikož se nám nezachovaly její dopisy, lze se jen 

domnívat, že se na něho obracela spíše příležitostně.  

Svatba Luisy de Marillac v roce 1613 a následná změna bydliště rodiny Le Gras 

způsobily, že Luisa postupně a přirozeně opustila duchovní vedení kapucínů a obrátila 

se na Jana Petra Camus, „kněze, kterého ji Bůh poslal, aby ji vedl“. Biskup z Belley se 

stal jejím duchovním vůdcem od roku 1614 až do roku 1625. Setkávala se s ním 

pokaždé, když byl v Paříži. Jan Petr Camus byl mimořádným kazatelem v Paříži 

v letech 1613 až 1623 a také zástupcem duchovenstva při generálních stavech v roce 

1614. Byl důvěrným přítelem a obdivovatelem Františka de Sales. Považoval se za jeho 

interpreta a učedníka, jenž pokračuje v jeho poslání. Byl velmi vzdělaný a kromě toho 

znal duchovní autory, jakými byli například Ruysbroeck, Tauler, či Jan od Kříže. Své 

duchovní rady obohacoval projevy umírněnosti, shovívavosti a radosti. Čerpal 

především z duchovních spisů Františka de Sales. V březnu roku 1623 napsal Luise: 
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„Vědomí, jak užitečné a povzbuzující jsou pro vás duchovní cvičení v usebranosti, mě 

naplňuje útěchou. Máte jich však užívat jako med, tedy střídmě, protože je ve vás jistá 

duchovní nenasytnost a ta potřebuje zdrženlivost …“ 56  „… drahá dcero, neustále 

očekávám, že znovu nabudete vyrovnanosti po těchto stínech, které Vám brání vidět zář 

radosti ve službě Bohu. Netrapte se kvůli bezvýznamným věcem, odvraťte zrak od sebe 

a upřete ho k Ježíši Kristu. Hle, v tom je vaše dokonalost, dle mého mínění.“57 

V těžkých chvílích nemoci pana Le Gras, napsal Luise dopis vyjadřující jemnou 

pozornost a laskavost: „Váš milovaný manžel umírá a já, slabý člověk, který vám píše, 

nepojedu v zimě do Paříže. Nevzdychejte nad sebou, má drahá dcero, ale nade mnou, 

který, vzdálený od mého rodného kraje a nejbližších, jsem vyhoštěn do exilu a ten nemá 

v sobě nic příjemného kromě příjemnosti nejsvětější vůle toho, který vše proměňuje na 

příjemné … Hle, opouštím Paříž a dvě pařížské kazatelny, kde jsem nebyl hoden ukázat 

se a to proto, že se tak zalíbilo tomu, jehož vůle je naším životem. Ó, Ježíši, příteli 

našich duší, zachovej mou drahou dceru, požehnej ji svou laskavou rukou, stejně tak 

i jejího manžela, její dítě i domov. Uděl svou útěchu této drahé duši, které si tolik vážím, 

jak to víš jenom ty, Spasiteli můj! Protože v něm zůstávám vašim nejponíženějším 

a velmi oddaným služebníkem.“58 

Později 30. ledna roku 1624 však začal psát velmi odlišným stylem, více rázným 

a odměřeným: „Soucítil jsem s duchovní slabostí v době nemoci vašeho drahého 

manžela. Hle, to je váš kříž a proč bych se měl rmoutit, když ho vidím na ramenou dcery 

Kříže? Abyste ho však mohla dobře nést, ať vám nechybí rozumnost a rada z knih nebo 

od lidí. Bůh si přeje, abyste byla i odvážná. Neustále vykonáváte generální zpovědi 

s příchodem milostivého léta. Řekl jsem vám někdy, že pro vaše srdce jsou potřebné 

generální zpovědi? Ach, ne! Milostí není pro vás toto, ale abyste se v Bohu radovala 

pro jeho spásu a abyste mohla říci: Jubilemus Deo salutari nostro. Ach, kéž Bůh 

požehná otcovskému srdci důstojného pán od Nejsvětějšího Spasitele. Pozdravte ho ode 

mne, drahá sestro, také vašeho manžela a drahého syna.“59 

Jistá odměřenost je patrná také z dopisu, který napsal v červenci roku 1625: 

„Odpusťte mi, předrahá sestro, říkám-li vám, že se příliš přidržujete těch, kteří vás 
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vedou, a příliš se o ně opíráte. Hle, pan Vincenc se vzdálil a slečna Le Gras je již mimo 

a bezradná … Kéž vidíme Boha v našich průvodcích a ředitelích a kéž je vidíme v Bohu. 

Ale někdy je potřebné hledět na samotného Boha, který i bez lidské pomoci a bez 

léčivého bazénu může uzdravit naši nemohoucnost … Ó, drahá duše, nemyslete si, že 

jsem unavený z toho, že Vás duchovně doprovázím a radím vám. Právě naopak. Doufám, 

že tímto vedením mě vedete do nebe, kam mě více zve váš příklad než by vám mohly 

posloužit mé rady na cestě do věčnosti. V tomto duchu vás upozorňuji a zdá se mi jasné 

a zřetelné, že vidím tyto malé slabosti … Otec, matka a syn přijmou ode mne, velmi 

nehodného, požehnání Otce, Syna a Ducha Svatého. Amen. Bůh buď veleben!“60 

Povzbuzení, blízkost a laskavost se znovu objevují až v dopisech napsaných po 

smrti Luisina manžela. V dopise ze dne 22. února roku 1626 biskup Luise napsal: 

„Konečně, předrahá sestro, Spasitel našich duší poté, co přijal vašeho drahého 

manžela do svého lůna, vstoupil do vás. Ó, nebeský Ženichu, buď jím navždy pro mou 

drahou sestru, kterou sis vyvolil, aby jí byla, když ještě byla rozdělená. Ale zůstaň 

v jejím lůně, Pane, jako kytice jemné myrhy pro vůni, avšak hořké chuti. Dej ji sladkou 

útěchu v trpkosti spojené s jejím vdovstvím. Ach, Bože! Má předrahá duše, v této hodině 

je třeba přitisknout se ke kříži, protože na této zemi už máš jen tuto oporu. Nyní je 

potřeba říci Bohu, aby si vzpomněl na své slovo. Jaké je to slovo, předrahá sestro? Že 

bude otcem sirotkovi, obhájcem a zastáncem vdovy, aby vzal do svých rukou záležitosti, 

kdy je nutné soudit se s protivníky. V té hodině uvidíme, zda jste milovala Boha, protože 

vás si vyvolil, abyste ho velmi milovala. Věčný pokoj a odpočinutí této drahé duši, za 

kterou se modlíme a útěchu vaší duši od Otce veškeré útěchy a Boha milosrdenství. 

Amen.“61 

Jan Petr Camus duchovně doprovázel Luisu de Marillac deset let. Po ukončení 

svého působení v Paříži ji seznámil s Vincencem de Paul. 

Velký vliv na duchovní formaci Luisy de Marillac měl také ženevský biskup, 

František de Sales. Luisa četla jeho díla a zřejmě se s ním i několikrát osobně setkala. 

V roce 1619 jí byl navštívit.62 Když Luisa hovořila o „letničním světle“, vysvětlovala, 

že tuto milost přijala právě díky „ … Monsignoru ze Ženevy, kterému jsem se před jeho 

smrtí chtěla svěřit s touto starostí a vůči kterému jsem cítila silnou oddanost 
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a prostřednictvím kterého jsem přijala mnoho milostí …“ 63  Duchovnost Františka 

de Sales byla velmi odlišná od takzvané „abstraktní duchovní školy“. Ve svém učení 

hovořil o tom, že křesťanská dokonalost není výsadou klášterů, ale je otevřená všem, 

kteří žijí ve světě. Podle něho je Bůh v prvé řadě Láskou a člověka stvořil ke svému 

obrazu. Chce-li člověk žít duchovně, nutně musí žít v lásce. Duchovní život podle něho 

spočívá ve vztahu Boha a člověka. Bůh je iniciátorem vztahu a člověk mu radostně 

odpovídá a stává se tak šťastným. Zde má své místo křesťanská mystika, která vidí 

v bližních Krista a vydává se ve službě lásky. 

Setkání Luisy de Marillac s Vincencem de Paul bylo rozhodujícím mezníkem 

v jejím životě, a to i přes vzájemnou počáteční zdrženlivost. Jan Calvet píše: „… má 

nedozírný dopad. Setkání vytvořilo revoluci v konání křesťanské lásky ženami, které 

spojily dokonalý život v klášteře s aktivním životem ve světě. Definitivně zaangažovala 

veřejnost v naší zemi i ve světě k pozornosti vůči chudým, z čeho vznikly moderní 

sociální instituce. Je to nepopiratelný fakt. Současný svět, krutý ve svých činech, se 

neodváží pohrdat chudým a otevřeně prohlašuje úctu k lidské důstojnosti 

v nejnešťastnějších a nejslabších lidech. Je to učení Krista v akci a v našich stoletích 

důsledek vincentských děl, které jsou tím, čím jsou díky Luise de Marillac.“64 Vincenc 

de Paul respektoval duchovní cestu, kterou Luisa prošla do chvíle jejich setkání, 

usměrňoval ji a kladl důraz na mystiku v činnosti. On sám viděl Krista v chudých a 

chudé v Kristu. I pro Luisu se tak chudý stal údem Ježíše Krista, pánem a učitelem. 

Z tohoto nového pohledu se zrodilo rozhodnutí pro povolání následovat Krista 

v chudých. A to zcela konkrétními činy ve službě lásky. Vincenc Luisu povzbuzoval 

k tomu, aby poznávala Boží prozřetelnost a její působení v dějinách a žila tak v důvěře 

a radosti: „Buďte radostná, ve stavu chtít vše, co chce Bůh. Protože On má zalíbení 

v tom, abychom žili v radosti z jeho svaté lásky, chtějme to, připoutejme se k tomu 

v tomto světě …“65 „Prosím vás, buďte radostná, kéž byste mohla umenšit přílišnou 

vážnost, kterou vás obdařila příroda a kterou milost zjemňuje.“ 66  Tato důvěra 

a vyrovnanost jí pomohly zmírnit přílišnou citovost a konat s velikou ohleduplností 
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a laskavostí. Svatý Vincenc de Paul Luisu de Marillac nejen duchovně doprovázel, ale 

navzájem se stali doživotními spolupracovníky na díle křesťanské lásky 17. století. 

Luisa de Marillac využila všech dostupných prostředků doby ke svému 

duchovnímu růstu. Dnes se nám její postoje poníženosti a poslušnosti vůči svým 

duchovním vůdcům, příbuzným i spolupracovníkům mohou jevit až příliš naivní a ne-

rozumné. Ale dílo, které díky své upřímné snaze o pravdivý život s Bohem vykonala, 

mluví v její prospěch. Podobně jako si Ježíš Kristus na zemi nezakládal na „své rovnosti 

s Bohem“67, nezakládala si ani Luisa de Marillac na svém vzdělání a schopnostech. 

Ačkoli jimi, coby žena považována za „slabé pokolení“, byla mimořádně obdařena. 

V poslušnosti těm, kteří ji vedli, dávala všechny tyto dary do služby bližním, a dosáhla 

svatosti života. 
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3. NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH MOTIVŮ 

ZE SPIRITUALITY ZAKLADATELKY DKL 
 

Každý člověk přichází na svět s určitou tělesnou i duchovní výbavou. Můžeme 

mluvit o přirozených vlohách, talentech nebo darech, které člověk během života rozvíjí. 

Dary, které se rozvíjí v oblasti ducha, tvoří duchovnost člověka, kterou nazýváme 

spiritualita. Proto ještě než se začneme zabývat spiritualitou Luisy de Marillac, bude 

potřeba vymezit tento pojem. 

Člověk je již od stvoření bytost „paradoxní“. Na jedné straně je bytostí tělesnou 

se vším, co k tělu patří, na druhé straně je však bytostí duchovní. Podobně, jako 

naplňuje své tělesné potřeby, stejně tak musí naplňovat i potřeby duchovní nebo 

spirituální. Můžeme tedy říci, že člověk má vlastní spiritualitu. 

 Spiritualitou z pohledu teologie rozumíme konkrétní realizaci charismatu jako 

zvláštního daru Ducha Svatého. Tento dar odpovídá aktuálním potřebám církevního 

společenství. V katolickém pojetí je tedy spiritualita spojená s působením Ducha 

Svatého a znamená specifický rys evangelia žitého v církvi jednotlivcem nebo skupinou. 

„Spiritualita je syntéza celého Kristova tajemství vytvořená pod vlivem Ducha Svatého 

tak, že uspořádává jeho jednotlivé prvky kolem konkrétního stavebního principu, jenž 

pak charakterizuje jeho celkový projev.“68  

 Tomáš Špidlík ve své knize Prameny světla píše: „Duchovně tedy žije ten, kdo 

umrtvuje tělo, jeho vášně a sklony, kdo denně umírá, kdo se zabývá tím, co je věčné, tj. 

rozjímáním o nebeských idejích a o Bohu. … Tento pojem Duchovního života se líbil 

často i křesťanům … Na jeden text evangelia se rádi odvolávali duchovní Otcové 

starokřesťanské doby: „neboť to už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho 

Otce.“ 69… Duchovní v křesťanském smyslu je ten, v němž je přítomen Duch Svatý. 

Duchovní život je život v Duchu a s Duchem Svatým, protože – Boží láska je nám vylita 

do srdce skrze Ducha Svatého, který nám byl dán.“70 
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 Alister E. McGrath definuje křesťanskou spiritualitu takto: „Křesťanská 

spiritualita se týká hledání naplněné a autentické křesťanské existence, zahrnující 

spojení základních myšlenek křesťanství a veškerých zkušeností týkajících se života na 

základě křesťanské víry a v jeho sféře.“71 

 Dále uvádí, že mezi spiritualitou a křesťanským učením je rozdíl. Spiritualita 

znamená tedy: „Znát Boha, nejen o něm vědět. Boha prožívat plně. Přeměna existence 

na základě křesťanské víry. Dosahovat křesťanské autentičnosti v životě i myšlení.“72 

Základním momentem této práce je spiritualita Luisy de Marillac, světice a 

zakladatelky. Proto se v následující kapitole podíváme na konkrétní rysy její spirituality, 

tak jak je můžeme vysledovat v jejím životě a díle.  

 

3.1. Spiritualita Vtělení  
 

Francouzská škola 17. století byla školou spirituality. Jejími zakladateli byli 

významné osobnosti tehdejší doby jako Petr de Bérulle, Karel Condren nebo Jan Jakub 

Olier. Luisa de Marillac byla plně dcerou své doby. Její vzdělání a intenzivní snaha 

o duchovní život ji vedly k tomu, aby své době porozuměla. Občanská válka a z ní 

plynoucí chudoba vytvářela stále nové výzvy. Luisa proto ve spiritualitě francouzské 

školy hledala možnosti, jak na tyto výzvy odpovídat a zkonkretizovat myšlenky 

spirituality Vtělení v životních situacích chudých lidí. 

Luisa se snažila pochopit podstatu věci. Uvažovala o důvodech, které mohly 

přivést Boha k tomu, aby poslal svého Syna na zem. Jedna věta shrnuje její myšlenky 

o důvodu Vtělení: „Bůh nikdy neprokázal větší lásku člověku, než když se rozhodl 

vtělit.“73 

Když Adam ve svém životě odmítl Boha a chtěl být sám bohem, vtělení Krista 

zjevilo Boží pozornost k jeho stvoření. Bůh se chce spojit s hříšníkem v hloubce jeho 

utrpení a navrátit mu důvěru v sebe sama. Přeje si, aby dobře chápal vlastní důstojnost, 

protože byl stvořený jako obraz Boží. Luisa de Marillac zdůrazňuje, že tato božská 

touha se mohla uskutečnit jen v úplném respektování svobody osoby. Totiž, že každý 
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bude moci přijmout nebo odmítnout tuto Boží milost podle toho, jak se rozhodne. Bůh 

nepodmiňuje rozhodnutí člověka. Člověk je svobodný, má tedy plnou schopnost 

rozhodnout se sám, jestli řekne ano či ne Boží iniciativě.  

Luisa velmi ráda uvažovala také o Nejsvětější Trojici. O tom, jak se božské 

osoby radí a hledají způsob, jak člověku vyjádřit svou lásku a jak se společně rozhodují 

pro Vtělení Slova: „Jen co člověk zhřešil, Stvořitel ve své božské moudrosti … protože 

chtěl napravit tuto chybu, … rozhodl z velké a pravé lásky, aby se jedna ze tří Božských 

osob vtělila. Tím se projevila hluboká Boží pokora.“74 Během své modlitby si Luisa 

představovala Nejsvětější Trojici: „… jak se po vzájemném rozhovoru tři božské osoby 

dohodly, že jedna z nich přijme z velké a čisté lásky lidské tělo.“75 

Příslib Vtělení božské osoby Nejsvětější Trojice se vpisuje do plánu lásky Boha 

k člověku. Pro Luisu definuje Boha pokora stejně jako láska. Bůh už není Bohem 

vzdáleným a přísným, jak byl často představován lidu. Ale sám se chce přiblížit 

k člověku a přeje si, aby člověk poznal, že ho nikdy neopustí. 

Vtělení by samo o sobě stačilo, aby bylo uznáno. Ale další Ježíšovy úkony toto 

vtělení stvrdily. Narozením v jeslích „… se Ježíš stal dítětem, aby poskytl svobodnější 

přístup svým stvořením …“76 Luisa také uvažovala: „… o pokoře, kterou náš Pán měl 

při svém křtu…“77 A při své úvaze nad umýváním nohou při poslední večeři si zapsala: 

„Při pohledu na příklad našeho Pána mi nemůže nic zabránit, abych se pokořila.“78 

Mohl se nechat uctít svými učedníky, ale přijal ponížení, až „… po umývání nohou 

svým učedníkům.“79  

V roce 1652 Luisa de Marillac napsala sestrám do Richelieu, připomněla jim 

důležitost kontemplace života Božího Syna v době jeho pozemského života a také, že 

„laskavost, srdečnost a vzájemná snášenlivost mají být cvičením dcer křesťanské lásky 

stejně jako pokora, jednoduchost a láska Ježíše Krista v jeho svatém člověčenství. On 

sám je dokonalou láskou a ona je zase duchem dcer křesťanské lásky. Toto jsem, drahé 

sestry, chtěla vyzdvihnout ve vašich pravidlech …“80  
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Luisino apelování na kontemplaci lidství Ježíše Krista dobře ukazuje její touhu 

po tom, aby život každé dcery křesťanské lásky odrazem tváře Krista, jeho nekonečné 

dobroty a bezmezné lásky. Kristus je skutečně pravidlem dcery křesťanské lásky stejně 

jako pro celou vincentskou rodinu. 

Luisa, která měla dobré teologické základy, poukazovala na to, že „Vtělení 

Božího Syna bylo od věčnosti v Božím plánu pro vykoupení lidského pokolení.“ 81 

A narušenost mezi Bohem a člověkem zapříčiněná hříchem nemůže trvat věčně. Luisa 

rozjímala nad evangeliem a chápala místo, které zaujímal Otec v Ježíšově životě. 

V dopisu Janě Delacroix z února roku 1660 napsala: „Náš Pán stále pracoval se 

zřetelem k Bohu, svému Otci …“82 Luisa tím chtěla poukázat na hlubokou lásku, která 

Otce a Syna spojuje. Když Bůh poslal na zem svého Syna, přál si obnovit smlouvu 

a umožnit člověku znovu najít smysl jeho existence. Luisa k tomu poznamenala, že 

Vykoupení je novým stvořením. Přetvořením dosavadního stvoření, které je možné jen 

po dlouhém procesu přeměny, smrti a opětovného vzkříšení.  

Trpící lidstvo se Luise jevilo jako prodloužení trpícího lidství Krista. Služba 

lásky každého vincentýna je pokračováním Vykoupení. Každému chudému, pokornému 

a utlačovanému, to umožňuje ožít, vstát z mrtvých a stát se znovu člověkem plným 

života. Osvobozeným od svého hříchu a tedy i svobodným. Tato obdivuhodná úvaha se 

podobá úvaze svatého Pavla, který říká: „Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co 

zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to jest církev.“83  

Utrpení Božího Syna je tak hlubokým úkonem lásky, že ho Luisa vepsala do 

znaku Společnosti dcer křesťanské lásky: „Láska ukřižovaného Ježíše nás pobízí.“84 

Podle Luisy de Marillac má tato láska oživovat a zapalovat srdce každé dcery 

křesťanské lásky pro službu všem chudým. V závěrečné větě svých dopisů Luisa velmi 

často připomínala tuto nepředstavitelnou lásku zjevenou Ježíšem na kříži: „V lásce 

ukřižovaného Ježíše zůstávám vaší pokornou služebnicí.“ Luisa si přála pro sebe a pro 

osoby, kterým psala, aby byly naplněny stejnou láskou, která vedla Ježíše na smrt na 

kříži. Osvojila si v tomto ohledu slova svatého Jana z jeho prvního listu: „V tom je láska: 

ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako 
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oběť smíření za naše hříchy … Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, 

a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.“85 

Vtělení se neomezuje na období pozemského života Krista. Když se blížila 

hodina Ježíšova odchodu z tohoto světa, našel prostředek, jak prodloužit Vtělení tak, 

aby byl stále s námi. Luisa de Marillac žasla nad tímto podivuhodným vynálezem 

Eucharistie: „Boží Syn se nespokojil s tím, že přijal tělo a přebýval uprostřed lidí. Chtěl, 

aby jeho božská přirozenost byla nerozlučně spojena s jeho lidskou přirozeností, proto 

po vtělení učinil obdivuhodným vynálezem ustanovení Nejsvětější Svátosti Oltářní, ve 

které ustavičně přebývá jako druhá Božská Osoba Nejsvětější Trojice.“86  

Luisa uvažovala, že Bůh chce sdělit a zopakovat člověku hloubku své lásky. Už 

samotné Vtělení bylo projevem této hluboké touhy po sjednocení a Eucharistie ji ještě 

více realizuje. Luisa se nepozastavovala nad aspektem „památky a oběti“ Eucharistie, 

rozsáhle však hovořila o spojení a sjednocení: „v tomto nádherném a přitom pro lidi 

nepochopitelném úkonu.“87 Dále hovořila o tom, že přijímat Tělo Kristovo znamená mít 

účast na Božím životě. Kristus se dává za pokrm, aby z něho člověk čerpal sílu pro 

splnění jeho úlohy ve světě. Následováním Krista je křesťan povolaný obětovat svou 

bytost, pokud chce přinést bližnímu život a lásku. Svaté přijímání přináší mimořádnou 

sílu, protože dává: „ schopnost žít v Ježíši Kristu, který žije v nás.“88  

Jako odpověď na tak velký Boží dar si Luisa pro sebe a sestry, které vedla, přála: 

„líbezné a láskyplné spojení s Bohem.“ 89 Úkon díků po svatém přijímání umožňuje 

Bohu vyjádřit svou radost a vděčnost, protože k nám Kristus přišel a stal se nám 

podobným. Radujme se: „obdivujíc tento nádherný a láskyplný vynález, kterým se Bůh 

vidí v nás a nás obnovuje, činí nás jemu podobnými nejen tak, že nám dává svou milost, 

ale i sebe samého.“90 Luisa nevěděla, jak dostatečně poděkovat svému Pánu a Bohu za 

to, že chce tímto způsobem přebývat na zemi, aby mu všichni lidé mohli projevit chválu, 

které se jeho lidství dostává již v nebi. 

Rozjímání o tajemství vtělení tvořilo jádro spirituality Luisy de Marillac. Z něho 

vyvěraly myšlenky na chudé a rovněž i velká snaha jim pomoci. Luisa se dlouze 
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zamýšlela nad planoucí touhou Boha, který chce přijít na svět a dosvědčovat lidem svou 

lásku. Ona, která byla vždy poháněna touhou učinit to, co pokládala za potřebné, si 

představovala Boha, který trpěl následkem hříchu člověka, soucítil s jeho velkou bídou 

a nedočkavě toužil realizovat vtělení svého Syna.  

Luisa de Marillac byla rázná žena, která chtěla svá rozhodnutí rychle uskutečnit. 

Nacházela proto potěšení v rozjímání, jež nazývala „ netrpělivost“ Boha ve svém díle 

Vtělení: „Ó Duchu svatý, jen ty můžeš dát pochopit velikost tohoto tajemství, z něhož 

prosvítá, jestli to tak můžeme říci, Boží netrpělivost, ale především blízkost uskutečnění 

Božího plánu s lidskou přirozeností, aby přivedl k naplnění jednotu, kterou jeho 

všemohoucnost v ní chce uskutečňovat.“91  

V kontemplacích „úchvatného tajemství lásky“, Luisa pochopila, nakolik je 

Kristus přidružen k lidskému utrpení, tehdy když v okamžiku své smrti zakoušela 

hlubokou opuštěnost. Jan Pavel II. to ve své encyklice Redemptor hominis vyjádřil 

těmito slovy: „Proto i s Božím Synem, s tím, který byl bez hříchu, jednal kvůli nám jako 

s největším hříšníkem". Jednal-li "jako s hříšníkem" s tím, jenž neměl absolutně žádný 

hřích, udělal to proto, aby zjevil svou lásku, která je vždy větší než vše stvořené, lásku, 

kterou je on sám, poněvadž "Bůh je láska". Láska je především větší než hřích, než 

slabost, než "nicotnost všeho stvořeného", je dokonce silnější než smrt. Tato láska je 

vždy ochotna znovu pozvednout a odpustit, je stále připravena vyjít vstříc 

marnotratnému synovi, vždy hledá "Boží syny", kteří jsou povoláni k budoucí slávě. 

Těmto projevům Boží lásky se také říká milosrdenství a obojí má v lidských dějinách 

svou formu a jméno: nazývá se Ježíš Kristus.“92 

 Kristus přijímá stav opuštěnosti, jakou cítil člověk po svém hříchu. Tak jako 

otec marnotratného syna, i Bůh vychází vstříc tomu, kdo k němu volá. Když se podívá 

na člověka, vidí v něm svoje Slovo. „Toto sjednocení s lidskou přirozeností bylo natolik 

velké, že se od něj Boží láska už nikdy nemůže oddělit.“93 

Vtělení Božího Syna překlenulo velkou vzdálenost mezi Bohem a člověkem 

V Ježíši Kristu se Bůh a člověk sjednocuje a stává se Bohočlověkem. Bůh, který se jevil, 

jako nedosažitelný se stává blízkým.94 Tím, že přichází a podílí se na lidské přirozenosti, 
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nabízí člověku účast na jeho božství: „Podle plánu Nejsvětější Trojice se vtělení 

uskutečnilo … aby umožnilo člověku dosáhnout dokonalost bytí. Bůh chce být 

s člověkem věčně sjednocený.“95  

Spiritualita vtělení bude nutně aktuální v každé dějinné epoše. V 17. století svět 

zapomněl na to, že i ten „nejposlednější žebrák“ má lidskou důstojnost a že jeho tělo je 

určené ke vzkříšení. Naproti tomu současný svět se vzhlédl v kultu těla natolik, že je 

lidská důstojnost podobně pošlapávána, jen odlišnými prostředky. Člověk se stal 

předmětem k užívání pro druhé a marně hledá své štěstí. Oba extrémy v důsledku 

lidskou osobu obírají o její důstojnost, která je od Stvoření nezadatelným právem 

člověka. Dokument Společenství a služba popisuje, jak je nahlížen člověk v biblické 

perspektivě: „Bible… nám předkládá takové pojetí člověka, v němž je jeho duchovní 

rozměr vnímán společně s jeho rozměrem tělesným, společenským a historickým.“96 

Luisa toto pochopila už v 17. století, proto se snažila v každém vidět Krista. 

Tento odkaz je stále aktuální.  

 

3.2. Spiritualita společenství podle vzoru Nejsvětější Trojice 
 

 Luisa de Marillac spolu s Vincencem de Paul přirovnávala komunitní život dcer 

křesťanské lásky k trojičnímu tajemství, které považovala za základ víry. Nejde jen 

o skupinu osob v jedné činnosti, pracovní tým či klub lidí, kteří mají společný cíl. 

Zakladatelé vedli sestry tak, aby lépe vnímaly Trojjediného Boha. Luisa často ve svých 

listech používala velmi výstižnou formulaci o podstatě tajemství: „Uchovávejme si 

opravdovou jednotu v rozdílnosti tří osob Nejsvětější Trojice.“97  

 Základní nauka víry nás učí, že Bůh je jeden. Nemůže však být sám, protože 

láska se dává a přijímá. Jasně to vyjádřily i oslovené sestry při konferenci Vincence 

de Paul: „Jednota je obrazem Nejsvětější Trojice, tedy tří osob sjednocených v lásce.“98 

„Tři osoby Nejsvětější Trojice tvoří jednotu, neustále žijí ve vzájemné lásce a úctě.“99 
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Opravdová jednota staví na pluralismu stmeleném láskou. Luisa kontemplovala Boží 

lásku spojující tři božské osoby. Jejich podstatou je láska. Celý život v sesterské 

komunitě má svědčit o Boží lásce. To vyžaduje neustálé prohlubování jednoty: „Náš 

vztah k nejsvětější Trojici se má odrážet v našem společenství, které podle vzoru tří 

božských osob má být jako jedno srdce a jedna duše.“100 Je však vůbec možné, být jako 

jedno srdce a jedna duše? Luisa navrhovala sestrám konkrétní prostředky, jak oživovat 

společný život, rozvíjet jej v srdečnosti a dynamismu. 

 Komunitní jednota není nic spontánního a ani samozřejmého. V jednom listě 

sestrám do Angers, Luisa připomněla, že ženská psychologie je proměnlivá: „Je-li naše 

sestra smutná nebo trochu citlivější, pomalá či unáhlená, nepozastavujte se nad tím, 

vždyť je to jen přirozené. I kdyby se snažila přemáhat, často nezabrání projevu svých 

přirozených sklonů. Nebo spolusestra, která ji má milovat jako sebe samou by se na ni 

směla hněvat, vyčítat jí to a hledět na ni? Ach, drahé sestry, musíte se zdržovat výčitek, 

nemáte ani dávat najevo, že to vidíte. Myslete na to, že i vy budete později potřebovat 

podobný postoj snášenlivosti.“101 Srdečnost vyžaduje zdržet se kritizování, stejně jako 

rozdělování se na skupinky. Když se sestra Magdaléna vrátila do Angers, sestry velmi 

těžce nesly její výbušný temperament. Luisa jim proto radila: „Chraňte se předpojatosti 

a rozdělování se na skupinky, které narušují vzájemnou lásku. Milé sestry odpusťte mi 

prosím tento můj názor. Ani nevěřím, že by to tak mezi vámi mohlo být. Prosím Pána 

Boha o svatou jednotu a srdečnost, abyste byly spojené v jeho vůli.“102  

 Kristus je neustálým pramenem a vzorem celé naší lásky. Mít v srdci 

opravdovou lásku znamená milovat se tak, jako miluje Kristus. Tyto myšlenky zazněly 

v dopisu, který Luisa de Marillac poslala Barboře Angiboust v říjnu roku 1639, napsala: 

„Vzbuzujte ve svém srdci lásku k naší drahé sestře Luise … milujte ji tak, jako to chce 

Ježíš Kristus.“103 Jenom Boží láska může sjednocovat komunitu, ona je její silou, nadějí 

a radostí.  

 Luisa považovala vzájemnou oporu za základ komunitní jednoty, proto to 

neustále opakovala sestrám v nemocnici v Angers, které měly těžkosti ve vzájemném 

snášení se: „Doporučuji vám i všem našim sestrám srdečnost a vzájemnou oporu, tak 
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velmi důležité ctnosti pro udržování jednoty pravých dcer křesťanské lásky.“104 Tato 

vzájemná opora se projevuje ve třech ctnostech, které služebnice chudých měly a mají 

mít. Patří mezi ně vnímavost k potřebnému, povzbuzení druhých, pokorné sdílení 

i schopnost přijímat a žít v lásce, v duchu jednoduchosti a pravdivosti. V této souvislosti 

Luisa píše sestře Cecílii Angiboust: „Když se budete podporovat a upevňovat v pokoře, 

jednoduchosti a lásce, vaše malá Společnost bude mít tolik svatých, kolik vás je. 

Nečekejte však, že začne konat druhá, ale začněte jako první …“105 Dále Luisa píše 

do Nantes, kde žily sestry navzájem ve velkém napětí: „Vzkazuji vám, abyste snášely 

jedna druhou, je to velmi potřebné. Nesmíme se pohoršovat nad chybami druhých … 

Prosím vás, drahé sestry, vyprošujte si takového ducha od našeho Pána, vždyť to je 

duch i naší Společnosti.“ 106  Pozornost k druhým, vzájemná pomoc, porozumění 

v těžkostech, to vše jsou prvky křesťanské lásky a podstata pravého sesterského života. 

Luisa však upozorňovala i na ženskou zvědavost. To je touha vědět o všem, co se děje, 

hovořit o malých nedokonalostech druhých a tak dále. To vše pomalu, ale jistě ničí 

vzájemnou důvěru a velmi škodí sesterským vztahům, jak na to Luisa roku 1655 

upozornila: „Pravé umrtvování naší zvědavosti je velmi potřebné zvláště, když jsou 

sestry spolu. Obyčejně neváhají probírat chyby a nálady druhých, a … vyzvídat. 

Musíme si dávat pozor a umrtvovat své nepřející pocity, které mohou vnést mezi sestry 

nepokoj a výčitky i pro malé nepříjemnosti.“107  

 Luisa de Marillac poznala lidskou přirozenost a věděla, že nastanou obtíže i přes 

dobrou vůli každé sestry. Proto často zdůrazňovala potřebu smíření, které připomíná 

Matoušovo evangelium: „… jdi se nejprve smířit se svým bratrem …“108 nebo také listy 

svatého Pavla. „Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout 

slunce. 109  Luisa udílela mnoho rad a poučení o tom, aby sestry žily podle těchto 

evangelijních požadavků. Sestře Laurencii Dubois vysvětlila: „Hned jak zjistíte, že jste 

znepokojily některou z našich sester, klekněte si a proste o odpuštění … Ach, jaký dobrý 

zvyk! Vyzývám vás takto konat z lásky k našemu Pánovi.“110  
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 Luisa popisovala sestrám zcela konkrétně, jak se smířit se spolusestrami 

a povzbuzovala je, aby tento zvyk zachovávaly. Zvlášť patrné je to v dlouhém dopisu 

sestře Barboře Angiboust z října roku 1639, kde ji nabádala, aby se pokojně smířila se 

sestrou Luisou Ganset: „Klekněte si k jejím nohám, proste ji o odpuštění za svou 

nevšímavost v její situaci a stejně tak za všechny nepříjemnosti, které jste jí způsobila. 

Vždyť jste slibovala, že ji budete milovat tak, jak si to přeje Ježíš Kristus.“111 Luisa 

i Vincenc rozvíjeli a udržovali prostředky ke smíření, jako byla srdečnost a vzájemná 

podpora. Budovali tak jednotu mezi všemi členy komunity.  

 I když Luisa de Marillac často předkládala sestrám jednotu osob Nejsvětější 

Trojice, nezapomněla přitom na nutný aspekt tohoto tajemství, jímž je rozdílnost osob. 

Protože jednota neznamená splynutí. Ačkoli jsou dvě osoby v manželství pevně 

sjednocené, musí navzájem respektovat individuální rozdíly. Když čteme dopisy Luisy 

de Marillac, které psala prvním sestrám, může nás zarazit, jakou pozornost věnovala 

každé z nich. Styl a tón dopisu se měnil podle sestry, které psala. Všímala si velmi 

pozorně jejich charakteru. A uzpůsobovala mu svá napomenutí a kárání. Když měla 

některá sestra prudkou povahu, hovořila s ní Luisa velmi zpříma, mohlo by se zdát až 

tvrdě. K citlivým sestrám byla mírnější a shovívavější. Zvláštní jemnost a dobrotu 

projevovala nemocným sestrám. Když mohla, jela je navštívit nebo alespoň poslala 

jinou sestru. Z těchto příkladů můžeme rozpoznat, jaký důraz Luisa kladla na 

respektování rozdílnosti osob: „Doporučuji vám snášenlivost a srdečnost jako projev 

úcty k Bohu v rozdílnosti osob Nejsvětější Trojice.“112 A obracela se na sestry, aby se 

navzájem respektovaly a žádala je, aby věnovaly pozornost každé sestře, hledaly 

a ocenily její jedinečnost, protože přijmout rozdílnost druhého je jeden způsob, jak 

pracovat sám na sobě.  

Hodnota respektování se objevila i v případě, kdy Vincenc s Luisou svěřili 

některé sestře zodpovědnost a uznávali tak její osobní hodnotu a kompetenci. Když byly 

dvě sestry poslané do města Montreil, radila jim Luisa, aby se jedna od druhé 

neizolovaly, ale sdílely společně vše, co přes den zažily: „V každém případě si budou 

vzájemně pomáhat, když se vyskytne potřeba. Jedna nepoví druhé: To není moje 

záležitost.“ 113  Podobně je naznačena i potřeba loajality a spolupráce sestrám 
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112 SAINTE LOUISE DE MARILLAC. Écrits spirituels, s. 288. 
113 CHARPY, Elisabeth. Documents, s. 467. 
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v nemocnici svatého Denise: „Sestra služebnice si poslouží radou svých spolusester. 

Zajisté ta, která má na starost lékárnu, lépe pozná nemocné.“114 Z těchto rad je možné 

vyčíst, s jakými obtížemi se potýkaly první komunity. Některé sestry těžko přijímaly 

představenou, která byla vybrána z jejich řad. Uznání originality sestry znamenalo také 

uznání její funkce, která jí byla svěřena.  

 Jak již bylo naznačeno, zakladatelé Společnosti dcer křesťanské lásky 

vyžadovali, aby se sestry vzájemně informovaly o tom, co která dělá, co si myslí, aby 

tak dospěly ke společnému konání. Vzájemné sdílení v komunitě by se mohlo zdát jako 

ztracený čas, který by měl být raději věnován chudým. Ale Luisa de Marillac byla 

přesvědčená o opaku a žádala Vincence, aby na konferencích opakovaně připomínal 

důležitost společného dialogu.  

 Z dopisů, které se nám od Luisy zachovaly, můžeme vyčíst, že se v komunitě 

společně uvažovalo o různých záležitostech, které se týkaly společného života i soužití 

mimo komunitu. Probíraly se společné problémy jako nákupy, výběr nového domu pro 

komunitu nebo i problémy misie, spolupráce s paními křesťanské lásky, utrpení 

chudých v době frondy či nedostatek času. Protože byla Společnost úplnou novinkou, 

musely sestry dokazovat svou identitu a bránit službu chudým v jejich domovech. 

Z toho důvodu Luisa navrhovala sestrám společnou reflexi na jedno z těchto témat. 

K tomu se pojila jednoduchá metoda jak se této diskuse zúčastnit: naslouchat, 

porovnávat s požadavky povolání a zapojit se. Jasný postoj k těmto otázkám umožnil 

vyvodit důsledky pro sebe, celou komunitu a také pro chudé. Tuto Luisinu důslednost 

asi nejlépe vystihuje událost, při které sestry z Richelieu žádaly vyslání třetí sestry na 

pomoc. Ale Luisa byla tehdy zdrženlivá a povzbudila je nejprve, aby společně zvážily 

a zkoumaly využití svého času během dne. Ptala se jich, v kolik vstanou, kdy chodí spát, 

jestli jsou návštěvy které konají nebo přijímají potřebné a vůbec, jestli neztrácí čas 

zbytečnostmi. V Hennebont zase měly sestry přijmout třetí spolusestru. A Luisa se jich 

zeptala, jaké místo jí dají a jestli jsou připravené přijmout jiný temperament, aby 

vytvořily jednotu v Trojici.115  

 Luisa byla přesvědčená, že společná reflexe, při které každá sestra dává 

a přijímá, pomáhá upevňovat povolání a pomáhá také odpovídat na požadavky svěřené 
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misie. Sestrám do Polska napsala: „Neumím se více radovat z vaší duchovní jednoty, 

kterou projevujete slovy a skutky, a tak vydáváte svědectví okolí.“116  

 Za pomoci a podpory své zakladatelky se první služebnice chudých snažily žít, 

podle obrazu Nejsvětější Trojice. A to přes lidskou nedokonalost a pochybení, 

prostřednictvím smíření, odpuštění a ochoty stále znovu začínat na společné cestě. Luisa 

de Marillac chápala důležitost společného života pro naplnění Božího úmyslu a věděla 

dobře, jaký význam má pro misii, která je prioritou. Přála si vytvořit komunitu, která 

žije v opravdové lásce, srdečnosti, ve vzájemné úctě a přátelství a svědčí tak o Boží 

lásce k lidem. Tyto myšlenky jsou také základem Konstitucí dcer křesťanské lásky.117  

 

3.3. Spiritualita služby 

 
Luisa de Marillac nebyla nikdy zcela zdravá a zvláště ke konci života byla 

nemocemi těžce zkoušena. Při rekolekcích v roce 1656 uvažovala nad dlouhými měsíci 

své choroby a z krátkých poznámek, které si tehdy zapsala, vyplývá, jaký důraz kladla 

na trpělivost: „… duším mohu v jejich potřebách pomáhat trpělivostí.“118 Luisa zde 

navíc zmínila, že příliš rychle reaguje a má prudkou povahu. Luisa de Marillac měla 

skutečně živou a prudkou povahu, kterou projevovala celý život. V prvních letech 

života Společnosti reagovala příkře, když sestry zapomínaly na požadavky jejich 

povolání. A zvláště když sestry nesloužily chudým nebo tuto službu zanedbávaly. 

Zároveň však celý život usilovala o to přemáhat tuto prudkost, jež vyvolává vášnivé 

reakce a ráznost, která může nejednou zranit. Na této cestě pokory vedly Luisu dvě 

pohnutky. První z nich byla touha připodobnit se Ježíši Kristu a druhá byla hodnost 

služebnice chudých.  

V listech, které Luisa psala dcerám křesťanské lásky, se často setkáváme 

s meditací o Kristově pokoře. Byla to pro sestry výzva k tomu, aby pracovaly skrytě 

a nenápadně ve službě chudým. Dcera křesťanské lásky, služebnice, má podle Luisy 

uznávat chudé za své učitele a pány. Se služebnicí nemohou zacházet lépe, než s jejími 

pány. Ty ji naopak velmi často pokořují, pohrdají jimi a neuznávají je. Luisa se se 
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svými sestrami opakovaně dělila o svou meditaci, která jim měla připomínat laskavost, 

pokoru a trpělivost, kterou mají prokazovat bližním.  

Titul služebnice není čestným titulem, ale je výzvou konkrétně uskutečňovat to, 

co vyjadřuje. Luisa v tomto ohledu užívala prostředků sebepoznání a porovnání svého 

života s evangeliem. Nedržela se abstraktního výchovného plánu. Z mnoha listů, které 

napsala, můžeme usuzovat, že znala životní situace sester místních komunit a svého 

okolí, a proto vždy vycházela z konkrétních skutečností či událostí každodenního života. 

Její pozornost se zaměřovala hlavně na ty, kteří už vše ztratili. Pro galejníky, nalezené 

děti nebo chudá venkovská děvčata připravovala učitelky, které je měly naučit číst 

a psát, poznávat Krista a také je naučit nějakému řemeslu. Pevně obhajovala práva 

těchto lidí na základní vzdělání, aby byli schopní důstojného života. Luisa považovala 

všechny chudé a nemohoucí, kteří prožívali své utrpení, za pokračování tajemství spásy 

vzkříšení. A přirovnávala Krista k chudým a chudé ke Kristu.  

Pro komunity bylo důležité udržet ve všem potřebnou rovnováhu. Když 

například některé sestry obětavě sloužily chudým, ale pro horlivost zanedbávaly 

rozjímání, Luisa jim připomněla důležitost setkávání s Bohem v rozjímání. Protože jen 

tak mohly být schopné dobře sloužit chudým: „Jsem přesvědčená, že zachováváte 

pravidla tak přesně, jak můžete a že sloužíte věrně i chudým. Službě těmto musíte dát 

vždy přednost, ale tak, jak je potřebné a ne podle vlastního úsudku.“119 Také hygiena 

a čistota, které byly bezpodmínečné pro společný život a službu mezi chudými 

nemocnými, mohly některé sestry svádět k tomu, aby vyhledávaly vlastní záliby a 

zapomínaly na chudobu, kterou musí každá služebnice zachovávat. 

Luisa de Marillac přenášela celou svou bytostí při vyučování na sestry nadšení, 

které patřilo každému člověku a které čerpala z lásky vtěleného Krista. Oživovaná touto 

velkou láskou, věřila v možnosti a schopnosti každého člověka a to i toho nejbídnějšího 

a nejchudšího. Chtěla, aby sestry poznávaly velikost a důstojnost v každé osobě 

a respektovaly ji každý den i v těch nejnepatrnějších. Luisa poznala vznešenost 

nalezených dětí, které byly v 17. století považované, za „děti hříchu“ a byly 

opovrhované. Také hodnotu a důstojnost galejníků a mentálně postižených i všech těch, 

které lidská společnost vyloučila. Luisa se toto své hluboké přesvědčení snažila vštěpit 

svým sestrám a kladla velký důraz na úctu a lásku k chudému i bohatému. Zacházela 

přitom až do podrobností, když učila, že laskavost a milost jsou projevem úcty. To 
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znamená neomezovat chudého nebo žebráka, když nechce jít do ústavu či do nemocnice, 

ale ošetřit ho a respektovat jeho svobodu. Protože laskavý a přátelský pohled vždy 

bližního obohacuje. A vše, co odkazovala sestrám, důsledně uskutečňovala ve svém 

životě.  

Při uvažování nad spiritualitou služby Luisy de Marillac nesmíme opomenout 

skutečnost, že životem a formací, kterou Luisa poskytovala, se snažila přibližovat 

člověka k Bohu. Kontemplovala svaté Kristovo lidství a sloužila mu skrze trpící chudé. 

Chtěla, aby sestry zkoumaly způsob, jakým žil Boží Syn na zemi, jak se choval 

k chudým a aby se tímto způsobem nechaly zcela proniknout. Dcera křesťanské lásky 

má v každodenním rozjímání objevovat a kontemplovat Ježíšův laskavý pohled, uctivé 

pohyby a víru v člověka. Patřit Bohu, aby mohla cele patřit chudým, to je souhrnná 

formace, kterou dávala Luisa de Marillac prvním sestrám. Její poselství Francouzům 

připomíná také papež Jan Pavel II. dne 13. srpna roku 1983: „Vrátit Boha člověku, 

vrátit člověka Bohu, znamená vrátit člověku jeho identitu, znamená pomoct mu najít 

podobnost s Bohem.“120 

Nechat se proniknout evangeliem znamená, nechat se proniknout Kristovým 

duchem, tedy duchem Společnosti. Luisa de Marillac se nechávala na strmé cestě služby 

vést tímto Božím duchem, proto mohla po stejné stezce vést i své sestry k připodobnění 

se Kristu. Tichým a pokorným srdcem k připodobnění se chudému. Několik měsíců 

před svou smrtí Luisa připomněla Františce Carsireux, že duch Společnosti je duch 

pokory a jednoduchosti a že všechny skutky dcer křesťanské lásky musí usměrňovat a 

oživovat tento duch. V konstitucích dcer křesťanské lásky se navíc píše, že „Boží děti 

mají, skrze křest a údy Kristova těla, kráčet k Otci skrze Syna v Duchu Svatém. Mají 

toužit po stálém rozhovoru s Bohem a svěřovat se do jeho rukou. Od něho se učí 

prokazovat bratrům a sestrám, zvláště chudým Boží lásku. Sestry mají být vnímavé 

k vnuknutí Ducha a mají být nástrojem jeho působení v míře své věrnosti.“ 

Svatá Luisa de Marillac si přála, „aby Společnost uskutečňovala úmysl Otce 

skrze Ducha Svatého a vydávala tak svědectví vzkříšenému Synovi.“121 Protože pro sebe 

Luisa de Marillac nehledala slávu a pocty, mohla se stát tímto nástrojem pro velké Boží 

dílo. 
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3.4. Shrnutí 
 

Luisa a Vincenc figurovali ve své době jako proroci, podobně jako v současnosti 

Jan Pavel II., Matka Tereza či Chiara Luce Badano … Protože Francie 17. století byla 

na jedné straně přehlídkou okázalosti, zejména na královském dvoře, kde se pěstovalo 

umění, a dvořané si potrpěli na přepych a dávali na odiv své bohatství. Na druhé straně 

dobu paradoxně charakterizovala velká bída, kdy se země potýkala s mnoha válečnými 

konflikty. Své udělala i epidemie moru v celkově zanedbaných podmínkách. Mezi 

prostým lidem vládla chudoba a hlad. O mnohé nemocné se neměl kdo postarat, stejně 

tak o opuštěné děti, jež bylo každoročně jen v Paříži nalezeno tři sta až čtyři sta u dveří 

kostelů či bran klášterů. K těmto problémům se navíc přidala i filozofie oné doby 

a duchovní směr, který razil spíše kult ducha a tělo tak zůstávalo jako něco nečistého, 

zcela na okraji zájmu.  

Vincenc de Paul a po jeho vzoru i Luisa de Marillac správně zareagovali na 

znamení doby. Proti kultuře prosazování jednotlivce postavili evangelium pokorného 

služebníka Božího, Ježíše Krista. Vincenc, „mystik činu“, vnímal ducha Ježíše Krista, 

vtěleného Syna Božího, jako ducha milosrdné lásky, kterou mají konkrétně zakusit ti, 

kteří jsou malí, nepatrní a vyloučení. Ti, ve kterých je nutné objevit obraz trpícího 

Krista. Luisa de Marillac velmi rychle a správně pochopila Vincencův mystický pohled 

na osobu člověka a s ženskou jemností a mateřskou pozorností, jako i s oddaností sobě 

vlastní, začala uskutečňovat ve službě nejchudším jeho záměry a k tomuto vést 

i děvčata, která nabídla své síly k povznesení člověka.  

Po smrti Luisy de Marillac se uskutečnila konference, jejímž tématem byly 

ctnosti slečny Le Gras. Na této konferenci, konané dne 3. července roku 1660, byla 

vystižena podstata její spirituality, která se nám tak zachovala až do dnešních dnů. 

Tehdy Otec Vincenc vyzval sestry, aby o slečně něco pověděly: „Otče můj,“ začala 

jedna ze sester, „domnívám se, že se velmi starala o to a toužila po tom, aby se ve 

Společnosti zachoval duch poníženosti a chudoby. Často říkala: Jsme služebnice 

chudých, máme tedy žít chudobněji, než oni.““… Máte pravdu, sestro moje,“ odpověděl 

jí Otec Vincenc, „duch chudoby je duchem Spasitelovým …“122 

Sestra, která byla dotazovaná na začátku konference, ale pro pláč nepřišla ke 

slovu, potom vstala a řekla: „O ctnostech, ve kterých se cvičila, by se dala napsat celá 

kniha, byla by k tomu potřebná vzdělanější duše. Přesto … nejprve její poníženost byla 
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obdivuhodná a nevýslovnou laskavostí projevovala se ve všem, co činila … poníženě mě 

prosila, abych ji upozornila na chyby … až velmi jsem ji pozorovala a přece jsem 

nenašla žádné chyby … Nejednou se ponížila v jídelně, padnoucí na zem prosila 

o odpuštění od Společnosti, posluhovala u stolu … Velkou lásku chovala k chudým 

a těšila se, když jim mohla posloužit … Velmi ráda měla všechny sestry, snášela jejich 

křehkosti … Vždy ochotně ospravedlňovala chyby jiných, říkala: Je nám třeba to strpět, 

proto nás povolal Pán Bůh, je třeba předcházet dobrým příkladem … Svatou chudobu 

tak velmi milovala, že ji nebylo možné přimět k tomu, aby na sebe vzala něco novějšího, 

jinak všem mile ráda obstarala a dala vše potřebné … Obdivuhodná byla její důvěra, 

odevzdanost do vůle Boží, kterou projevovala ve všem, zvlášť ve věcech Společnosti a ve 

své nemoci … oddaně snášela muka, která zapříčinila vzdálenost těch, které na světě 

nejvíc milovala … Projevila výtečnou správcovskou schopnost, o které svědčí 

Společnost, protože ji zanechala v tom nejlepším stavu, jak po stránce hmotné, tak 

i duševní, uměla toho docílit svou moudrostí. Přece však zdar přivlastňovala Bohu, bez 

kterého pomoci, jak říkávala, nemohla by ničeho učinit.“123 
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ZÁVĚR 
 

Luisa de Marillac působí v dějinách jako jeden z proroků dobročinné křesťanské 

lásky. Pro dobu po Tridentském koncilu, v níž žila, byl příznačný duchovní vzestup 

nesený do značné míry obnoveným církevně náboženským duchem. Snahou 

duchovenstva bylo uvádět závěry tohoto koncilu ve skutek. Ve spiritualitě se objevila 

francouzská škola, která se soustřeďovala na tajemství Kristova vtělení a na jeho lidství. 

To vše se odráží také ve spiritualitě Luisy de Marillac. Evangelijní poselství je v ní, 

prostřednictvím duchovních darů, uváděno do praxe.  

Vedle historického kontextu, života Luisy de Marilac a její cesty víry jsem se 

snažila ve třetí části vystihnout konkrétní rysy této její spirituality, nakolik je můžeme 

vysledovat právě z jejího života a díla. Obdivuhodné je zejména její vytrvalé úsilí hledat 

přes všechny překážky Boží vůli a vytvořit s ním osobní vztah. Jen s tímto vědomím lze 

její spiritualitu pochopit. Celý život usilovala o to patřit Bohu, aby tak mohla být 

svědkem jeho lásky a sloužila mu jako Kristus.  

Rozjímání o tajemství vtělení Krista tvořilo jádro její spirituality. Snažila se 

udržet si radost z poznání, že Bůh touží po společenství s každým z nás a má také moc 

to učinit. Byla přesvědčená, že život každého křesťana spočívá v jeho postupném 

ztotožnění se s Ježíšem Kristem. Tomu, kdo chce žít sjednocený s Bohem, ukazuje 

cestu budování svého života na přijímání Boží vůle. Často rozjímala o ukřižovaném 

Kristu, díky tomu měla sílu přijmout bolest a utrpení, které přicházely do jejího života.  

V části nazvané Spiritualita Vtělení popisuji, jak Luisa de Marillac nahlížela 

vztah Boha k člověku a člověka k Bohu. Další části práce se zabývají její odpovědí na 

Boží volání, které se projevilo v životě uvnitř komunity a následně ve službě 

potřebným. Luisa nikdy nepovažovala službu chudým za něco, co je vyhrazené jen pro 

určitou skupinu. Rozsah i rozmanitost potřeb si podle ní žádá i širokou síť spolupráce. 

Pro zajištění účinné služby měla a má tato spolupráce svoje požadavky. Mezi ně patří 

ochota uznat a přijmout osobnost druhého s dobrými vlastnostmi i nedostatky nebo 

schopnost přijmout kritiku druhého a vzájemně jeden druhému prokazovat úctu. A 

nakonec služba není skutečná, pokud ji necharakterizuje lidský soucit, něha, laskavost, 

tedy jedním slovem láska. Opravdová jednota staví na pluralismu stmeleném láskou, 

Luisa de Marillac v této souvislosti kontemplovala Boží lásku spojující tři božské osoby. 
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Sama služba chudým pak pro Luisu de Marillac znamenala odpověď lásky na 

lásku. Od doby, kdy poznala, že chudí jsou údy Ježíše Krista, neváhala jim sloužit 

celým svým srdcem, a v tomto duchu také formovala dcery křesťanské lásky. Dávno 

předtím, než se někdo zajímal o osudy vesnických žen, Luisa usilovala o zlepšení jejich 

postavení a to prostřednictvím nové formy zasvěceného života a nových služeb jako 

ošetřování chudých a nemohoucích, vyučování chudých dívek ve školách, nebo 

vychovatelství nalezených dětí. Společenství církve Luisa de Marillac obohatila také 

tím, že nacházela účinné způsoby, jak uvnitř církve spolupracovat mezi kněžími, 

zasvěcenými i laiky na společném díle. Celý její život je nejlepším příkladem poslání 

ženy v církvi.  
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