


U Doni Luisy de la Cerda (1562) 

Palác D. Luisy de la Cerda dnes 

• O Vánocích zaskočena příkazem  
o. provinciála odjet do Toleda (Ž 34,1); 
odjezd se ukáže být prozřetelnostní… 

• v Toledu v paláci D. Luisy „víc jak půl roku“ 
pozitivně působí na všechny… 
setkává se tu s budoucí Marií od sv. Josefa; 

• jejím zpovědníkem je P. Petr Doménech SJ; 
• setkává se s P. Garcíou de Toledo OP, jenž jí 

nařídí, aby napsala svůj život a způsob 
modlitby ( 1. redakce Knihy života); 

• pro Pedra Ibáněze zřejmě napíše 2. Relaci; 
• koncem února návštěva br. Petra z Alkan-

tary (Ž 35,5); 
• 7. února - v Římě je vystaven apoštolský 

reskript pro založení Sv. Josefa (EOS 266-274) 
Kostel sv. Petra Mučedníka,  
místo setkání s P. Garcíou 



U Doni Luisy de la Cerda (1562) 
• koncem března se setká s beátkou Marií od 

Ježíše Yepes, zakladatelkou Karmelu v Alcalá,  
ta ji ovlivňuje ve věci chudoby (Ž 35, 1-2); 

• Terezie si vyžádá četné konzultace; 
• 14. dubna  jí píše sv. Petr z Alkantary 

dopis ve prospěch absolutní chudoby,  
P. Ibáñez má na věc nejprve opačný názor… 

• „Já mu odpověděla, že bych si k tomu, abych 
nenásledovala své povolání a slib chudoby, 
který jsem složila, a Kristovy rady se vší 
možnou dokonalostí, nechtěla vypomoci 
teologií, ani že by mi svou vzdělaností v tomto 
případě neposkytl dobrou službu“ (Ž 35,4)  

• v červnu dokončuje první redakci Života  
(dnes ztracená; srov. epilog Života) 

• v červnu Juan de Ovalle přináší zprávu, že  
v Castellanos de la Cañada zemřela její sestra 
Marie de Cepeda;   (EOS 275-279) 



Ve Vtělení 1562 • Téhož večera, kdy dorazila, přichází 
breve z Říma (ze 7. února); (EOS 282 -283) 

• v Ávile zastihne br. Petra a svého 
švagra, který nečekaně onemocní; 

• smí opustit Vtělení, aby o švagra 
pečovala, a tak dohlížet na dokon- 
čení prací;             (EOS 284-286) 

• Znovu prosí provinciála, aby přijal 
založení pod svou poslušnost; 
když odmítá, obrací se k biskupovi; 

• biskup D. Alvaro de Mendoza je 
vůči založení odmítavý;  

• sv. Petr z Alcantary biskupovi 
nejprve píše, pak s ním sám jedná; 

• Uprostřed srpna D. Alvaro de 
Mendoza uděluje dovolení, aby 
breve nabylo účinnosti… (EOS 287-289) 

• 10. srpna je převorkou ve Vtělení 
zvolena D. María Cimbrón; (EOS 293) 

V červenci se rychle vrací do Vtělení, 
kde se mají konat volby převorky… 
                  (EOS 279-281) 

 



Terezie hledá první sestry – sloupy pro své založení 
 Antonie de Henao –  sr. Antonie od Ducha Svatého 

• 27letá;  

• chtěla se stát mniškou jinde, ale sv. Fr. Petr ji zadržel;  

• byla „převelice duchovní, kající a umrtvená, a měla stálou a 
mimořádnou radost v Bohu“, „měla takovou modlitbu, že 
ztrácela tělesné síly a natolik ji oslabovala, že zpovědníci, 
aby nezemřela, přikazovali, aby se ji představená a sestry 
snažily rozptýlit nějakou vnější věcí…“; 

• matku T. si ji bude část brát jako společnici na cesty; 

• sliby složila 21. října 1564                 (EOS 291-292) 

Marie de Paz - sr. Marie od Kříže 

• z neurozené rodiny z Ledesmy; 

• služebnice v paláci D.Guiomar, kde si pro své ctnosti získala 
důvěru D. Terezie, byla do Sv. Josefa přijata bez věna;  

• „stále spávala v její cele a v domě D. Guiomar de Ulloa ji 
doprovázela dnem i nocí několik let před tím, než se stala 
mniškou, a tak se hodně milovaly “.   (EOS 292) 



Terezie hledá první sestry – sloupy pro své založení 

 

Uršula od Svatých 
• doporučil ji a schválil Mistr Daza;  
• měla 41 let;  
• nějakou dobu velmi dbala na sebe, ale později byla 

tak usebraná a uzavřená, že byla ode všech velmi 
vážená pro svou svatost; 

• byla zvyklá poroučet ve svém domě, a tak ji T. 
podrobila velmi tvrdým zkouškám poslušnosti a 
pokory. 
 

Marie Dávila – Marie od sv. Josefa 
• 37letá sestra kaplana ze Sv. Josefa, Juliána z Ávily, 

byla mu velmi podobná; 
• ačkoliv jí nechyběl velmi dobrý rozum, „projevovala 

ve všem tak velkou čistotu duše a takovou 
bezelstnost a absenci jakékoli dvojakosti, že stýkat se 
s ní bylo jako se stýkat s nevinným děvčetem.“  

(EOS 292, 294) 



 



Byli přítomní: 
• D. Terezie Terezii  
• s dvěma dalšími mniškami 

ze Vtělení, jejími 
sestřenicemi, D. Anežkou a 
D. Annou de Tapia, 

• D. František de Slacedo,  
• Julián z Ávily,  
• Gonzalo de Aranda,  
• Jaun de Ovalle  
• a D. Juana de Ahumada.  

Mistr Daza sloužil první mši sv. a uložil Nejsv. svátost.  
Čtyři novicky vyšly bosé k mříži v reformovaném hábitu 

a samotný Daza je obřadem z řádového ordináře a jménem biskupa,  
od kterého měl pověření a oprávnění, přijal k obláčce  

a prvotní řeholi naší Paní z hory Karmel. 
(EOS 295) 



a zda budou spokojené ty, které 
zde budou v takové uzavřenosti; 
zda jsem je teď nenechala o hladu; 
zda to celé nebyl nesmysl, kdože 
mě to do toho nutil, vždyť jsem 
měla svůj klášter…“ (Ž 36,7) 
Když před Nejsvětější svátostí slíbí, 
„že udělám všechno, co budu 
moci, abych získala dovolení přijít 
do tohoto domu a mohla tak  
s klidným svědomím slíbit 
klauzuru,“  
pokušení zmizelo a zůstala už 
spokojenost a klid navždy.  
 
Avšak ve městě nastává rozruch, 
který se donese až do Vtělení…  

(EOS 296- 298) 

  
 

Tereziinu nevypověditelnou radost 
střídá zmatek: „Zhruba tři nebo čtyři 
hodiny nato, mě démon napadl 
v duchovní bitvě… Vložil do mne 
pochybnosti, zda nebylo uděláno špatně 
to, co jsem udělala; zda jsem nešla proti 
poslušnosti, když jsem to zařídila, aniž 
by mi to přikázal provinciál… 



Ve Vtělení 
• Terezie se musí vrátit do Vtělení, aby se z činu zodpovídala,  

řízení nové komunity svěřuje Mistru Dazovi: „on jim sloužil mši sv., 
zpovídal je, přijímal počet z jejich modlitby a cvičení ctností, učil je 
modlit se malé hodinky Panny Marie a konečně dělal prostředníka mezi 
nimi a Matkou“ (Ribera); 

• 25. srpna přichází provinciál, „vysloví jí velké pokárání“ a přikáže, aby se 
hájila před všemi staršími, sám je nakonec tak uspokojen, že jí slíbí dát 
dovolení, aby odešla na nové založení, jakmile se město utiší,. (EOS 299-300) 



Ve městě 
• už 22. srpna první udání Městské Radě kvůli pracím, které dokončoval 

Juan de Ovalle, že by dům mohl být na újmu „městské vodě“; 
• 26. srpna svoláno shromáždění a začíná odpor Městské rady (Ž 36, 15); 
• asi 27. srpna setkání s biskupem: žalobám rady nebyl nakloněný, a tak se 

radní rozhodli novicky zastrašit a přimět je, aby odešly: 
• asi 28. srpna sám purkmistr novickám ze Sv. Josefa vyhrožuje…  
• 29. srpna další shromáždění pánů rady; (EOS 301) 

• 30. srpna  se koná „velký výbor“ Městské rady, na němž jsou přítomni 
Baltasar Alvarez, Gaspar Daza a místo Pedra Ibáñeze Domink Báñez, 
který se nového kláštera zastává; (EOS 302-305) 

• Bouřlivé diskuse pokračují, mistr Daza klášter brání „sám proti všem“, 
otec biskup dosáhne toho, aby založení mohlo pokračovat, ale nemůže 
zabránit, aby záležitost nepostoupila na královský Dvůr. (EOS 306) 

„Já se nijak netrápila tím, co se o mně mluví, jako kdyby se ani nemluvilo, 
jen jsem měla strach, aby klášter nebyl zrušen. To mi působilo velkou 
bolest, a také, když jsem viděla, že ztrácejí věrohodnost osoby, které mi 
pomáhaly, a jak mnohým utrpením musejí procházet, neboť z toho, co se 
mluvilo o mně, se mi zdá, že jsem se spíš těšila.“ (Ž 36,16)     (EOS 307) 



Proces u královského dvora 
„Začal velký proces, protože zástupci města se 
 odebrali ke Dvoru, a měli se tam vydat také lidé 
 zastupující klášter, ale nebyly peníze a já nevě- 
děla, co si počít“ (Ž 36,17) 
• Pomáhají přátelé:  
 Gonzalo de Aranda jako prokurátor na Dvoře;  
 Julián z Ávily při jednáních s pány z Rady  

a informování Terezie ve Vtělení 
 i Svatý Rytíř. 

• Strana, která zastupovala mnišky, začala postupně mít převahu 
před Královskou Radou 

•  město nabízí „řešení“: kdyby měl klášter rentu, spor by mohl 
skončit… 

• 18. října umírá br. Petr z Alkantary, který se o spor a o D. Terezii  
až do posledních dní zajímal, zjevuje se Terezii ve slávě…  

• Když T. zvažuje návrh „na čas“ přijmout rentu, sv. Petr ji napomíná. 
(EOS 307-314) 



• Terezie zažádá do Říma o další reskript, aby nemuseli mít rentu; 
• spor postupně vyhasíná (zápis o něm ještě však 19. 6. 1563); 
• k vyřešení přispívá příjezd P. Petra Ibáñeze: intervenuje u biskupa 
• a biskup žádá provinciála, aby se Terezie mohla vrátit do nového 

kláštera „učit ty, které tam jsou“ 
a aby vzala s sebou ty, které by chtěly žít v hábitu reformovaného 
Karmelu;  

• provinciál považoval za správné žádost přijmout!       (EOS 314-317) 

• Breve chudoby nese datum 5. prosince 1562 v Římě:   
 

„Udělujeme vám milost, abyste nemuseli mít ani vlastnit žádný 
majetek společně nebo zvlášť podle způsobu prvotní řehole 

jmenovaného řádu, ale abyste se mohly svobodně živit z almužen  
a charitativní pomoci, která vám bude poskytnuta od Kristových 

věřících… Dáno v Římě 5. prosince 3. roku pontifikátu  
našeho nejsvětějšího otce a pána papeže Pia IV.“ 

(EOS 320) 



Z Vtělení s ní odejdou čtyři mnišky: 
• Anna Gómez (Anna od Andělů),  
• Alžběta de la Peña (Alžběta od sv. Pavla),  
• Anna Dávila (Anna od sv. Jana)  
• a Marie Ordóñez (Marie Alžběta);  
všechny jako „půjčené“, aby učily novicky, a 
proto spadaly pod provinciála.  
 

 Písemné (oficiální) dovolení provinciála, 
aby mohla zůstat ve Sv. Josefovi, má datum 
22. srpna 1563 (Ž 36,17). 

 Definitivní oprávnění dané nunciem 
Alexandrem Crivelli má datum v Madridu 
21. srpna 1564          (EOS 318-319) 

Bazilika sv. Vincence, Panna Maria de la Soterraña 



V kostele je Terezie uchvácená: Ježíš Kristus 
jí děkuje za to, co udělala pro jeho matku a 
klade jí na hlavu korunu.           (EOS 319) 

A jednoho dne po kompletáři vidí 
nejsvětější Pannu v bílém plášti, 
„a pod ním, jak se zdálo, chránila 

nás všechny“ (Ž 36,24).  
(EOS 319) 



Efrén de la Madre de Dios y Otger Steggink: Tiempo y Vida de santa Teresa; 
B.A.C.1996 (vlastní překlad); 
Tomás Álvarez: 100 fichas sobre santa Teresa de Jesús; Monte Carmelo 2007 
(vlastní překlad). 

Zkratky 

EOS - Efrén de la Madre de Dios y Otger Steggink: Tiempo y Vida de santa Teresa; 
B.A.C.1996; 

Ž - Terezie od Ježíše: Život (nevydaný překlad P. Vojtěcha Kohuta OCD). 

Obrázky 

Google obrázky; 
Snímky z filmu: Teresa de Jesús z r. 1984, který režírovala Josefina Molina; 
snímky z dokumentů o založeních sv. Terezie uveřejněných na Youtube; 
snímky z DVD režírovaných J. L. Sánchez Galánem. 
Podrobnosti o zdrojích snímků a obrázků ve zvláštním souboru o zdrojích obrázků. 

Zdroje a použité zkratky 


