
Zakládání 1 
Z Medina del Campo  

až do Alby de Tormes 



Události chronologicky (1567): 

• v únoru P. Rubeo vizituje Vtělení, navštíví 
klášter Sv. Josefa (Z 2,2); 

• P. Rubeo zplnomocní Terezii: 
o  zakládat kláštery mnišek (27. 2. a 16. 5.); 
o založit dva kláštery bratří (10. 8. a 16. 8.). 

• 16. května nový patent pro zakládání vyjma 
Andalusie; 

• v létě přichází do Mediny novokněz Jan od sv. Matěje; 
• 13. srpna odjíždí Terezie se skupinou mnišek do Mediny (Z 3,7); 
• 10. srpna P. generál Terezii opravňuje založit dva konventy 

kontemplativních bratří v Kastilii (ne v Andalusii; Z 2,5); 
• 15. srpna inaugurace Karmelu v Medině del Campo; 
• 16. srpna P. generál Terezii opravňuje založit dva konventy bratří;  
• Terezie se setkává s br. Janem od sv. Matěje; 
 



Karmel v Medině 1567 (TA 34) 

• První opuštění klauzury;      (TA 34,1) 

 za okolností nepříznivých pro ženu a mnišku („toulavá a neklidná“);   
 začíná svou misi. 
 
Důvody proč zakládat:      (TA 34,2) 

• život skupiny u Sv. Josefa: „často se mi zdálo, že ta bohatství do nich 
musí Pán vkládat za nějakým velkým účelem“ (Z 1,6); 

• slova misionáře Maldonada, napětí, které vyvolají, a Pánova 
odpověď: „Počkej trochu, dcero, a uvidíš velké věci“ (Z 1,8); 

• výslovný příkaz generála Řádu, otce Rubea: „dal mi velmi rozsáhlá 
zmocnění, aby se zřídilo více klášterů…“ (proti názoru ávilského 
biskupa a města); 

 
Základní motiv není pouze karmelský, nýbrž církevní 
a christologický, sama Terezie se cítí tímto impulsem přemožená.  

(TA 34,3) 

 



2. Zakládání v Medině del Campo  (TA 34,4 a TAFD) 

• Terezie si vybírá Medinu: 
o nachází se blízko Ávily, 
o je tam P. Baltasar Alvarez, který jí chce pomáhat, a taky P. Antonín 

Heredia, převor karmelitánů, 
o Medina je významné město 

• do Mediny posílá Juliána z Ávily, aby pro založení připravil půdu; 
• P. Julián se spojí s biskupem D. Pedrem Gonzálezem de Mendoza 

a sestaví ve městě slavnostní přísežné prohlášení, ve kterém 
důležité osoby vypovídají ve prospěch založení; 

• P. Julián pronajímá drahé domy. 
• Skupina v čele s P. Juliánem odjíždí z Ávily 13. srpna 1567: 

o z Vtělení: D. Alžběta od Kříže (Arias, podpřevorka z Vtělení)  
a D. Terezie od Sloupu (Quesada); 
D. Anežka od Ježíše a Anna od Vtělení (Tapia, její sestřenice); 

o ze Sv. Josefa: podpřevorka Anna od Andělů (Ordóñez; původně  
z Vtělení) a její neteř Marie Baptista; 

• V Arévalu (v polovině cesty) je zastihne zpráva, že se proti založení 
v domě, který pronajali, postavili augustiniáni. 



Zakládání v Medině del Campo  (TA 34,4 a TAFD) 

• Rozhodují se pokračovat v cestě, ale pozmění směr – navštíví 
biskupa D. Álvara v Olmedu (získají pronájem jiného domu); 

• v Medině Terezie požádá o pomoc bratry karmelitány; 

• ještě v noci začnou veškerá vyřizování a přípravu domu: „když se 
rozednívalo, oltář byl již postaven… a hned se odsloužila mše. To 
stačilo k převzetí vlastnictví“ (Z 3,9); 

• bylo pro ni velkou útěchou vidět jeden  
kostel navíc, ale radost se promění ve velký 
strach o eucharistii, když si uvědomí, že  
Jeho Majestát ponechala „téměř na ulici.“  
(TA 34,5) 

• Asi po týdnu jí jeden obchodník nabídne 
poschodí svého domu, než ten svůj opraví; 

• pomáhá jí paní D. Elena de Quiroga, díky 
jejíž štědrosti získají ke klášteru kostel,  
sama do kláštera vstoupí jako mniška r. 1581. 

Konvent v centru Mediny, do kterého se 
mnišky přestěhovaly v r. 1577 



Založení bratří (TA 34,6; 35,2-3) 

• Terezie založení navrhuje jako   
duchovní pomoc sestrám v pří- 
padě, že by se vybudovalo víc  
klášterů mnišek (Z 2,5); 

• Biskup Álvaro de Mendoza  
založení bratří navrhuje gene- 
rálu Rubeovi, jeho návrh však 
není přijat; 

• v srpnu 1567 Terezie píše generálovi dopis, prosí ho, uvádí důvody; 10. 8. 
o. Rubeo plán schvaluje a provedení postupuje dvěma provinciálům 
(předchozímu a současnému);  

• Terezie se o dovolení dozvídá v Medině, tam získává první bratry:  
o P. Antonína Herediu: sám se jí nabízí, navrhne mu, aby se „nějaký čas cvičil ve 

věcech, které měl později slíbit“ (Z 3,16); 
o a mladého novokněze Jana od sv. Matěje (sv. Jana od Kříže): „a když jsem s ním 

promluvila, byla jsem velmi potěšena… On mi dal slovo, že tak udělá, pokud se to 
příliš neprotáhne. Když jsem viděla, že už mám dva bratry, aby se začalo, zdálo se mi, 
jako by ta záležitost už byla hotová“ (Z 3,17). 

 první komunitu s nimi budou tvořit další dva bratři z Mediny: br. Josef od 
Krista a P. Lukáš de Celis (kvůli zdraví nezůstane; Z 14,7). 



Další události r.1568 chronologicky: 

• V únoru cestuje do Alcalá de Henares (klášter Obrazu),  
dává zde do pořádku Karmel založený Marií od Ježíše; 

• v březnu odjíždí z Alcalá do Toleda, aby podepsala dokumenty pro 
založení v Malagónu (30. 3.); 

• 31. března – 2. dubna cestuje do Malagónu; 
• 11. dubna 1568 je slavnostně otevřen Karmel v Malagónu; 
• v dubnu předává D. Luise de la Cerda autograf Knihy života, 

od května do června jí píše několik dopisů, aby splnila svůj slib a 
knihu poslala do Montilly Janovi z Ávily; 

• 19. května opouští Malagón, cestuje do Toleda, Escalony a Ávily 
• 28. června podniká neúspěšné kroky k založení v Segura de la 

Sierra, Jaén (Dop. 11). 



3. Zakládání v Malagónu (TA 36,2-3 a TAFD) 

• D. Luisa de la Cerda naléhá na Terezii, aby založila klášter na 
jejím panství, místo je však velmi chudé na to, aby klášter mohl 
žít v absolutní chudobě; 

• „vzdělanci“ se staví za rentu, a tak Terezie mění své 
přesvědčení - zakládá s rentou, která by byla dostatečná 
pro přežití komunity; 
své nové kritérium formuluje takto: Vždy jsem nakloněná tomu, 
aby kláštery byly buďto úplně chudé, nebo aby měly takové příjmy, aby 
mnišky neměly zapotřebí na nikoho naléhat v čemkoli, čeho bude 
potřeba (Z 9,3); 

• z Mediny ji doprovází Anna od Andělů, určená za převorku  
v Malagónu; 
 



 Alcalá de Henares (Diccionario) 

• 14 dní v si odpočinou v domě D. Leonor de Mascareñas, chůvy 
Filipa II. a zamíří do Alcalá  do kláštera Přečistého Početí (Obrazu); 

• ten v září 1562 založila v domech Leonory de Mascareñas  
sr. Marie od Ježíše (Yepes); 

• v únoru 1568 sem přijíždí Terezie, aby zmírnila přísnost života 
komunity, sestrám zanechává své Konstituce (ale v platnost vejdou 
až po schválení toledským ordinářem r. 1596); 

• v březnu Alcalá opouštějí a cestují do Toleda. 

Alcalá de Henares 16. století, Anthonis van den Wijngaerde  



Zakládání v Malagónu (TA 36,2-3; Diccionario  a TAFD) 

• V paláci D. Luisy dořeší detaily založení a do Malagónu se 
vydávají spolu s dalšími 4 mniškami z Vtělení, D. Luisou, jedním 
jezuitou (P. Hernándezem) a sloužícími; 

• 2. dubna přijíždějí do Malagónu, ale „dům nebyl dosud ještě ani 
upraven, abychom do něj mohly vstoupit“ (Z 9,4); 

• 11. dubna, na Květnou neděli, je založen klášter Sv. Josefa; 
• dům se však ukáže nevhodný, Terezii je dána rozsáhlá pravomoc 

vybrat jiné místo a vybudovat klášter podle svých kritérií a přání. 
 



Zajímavosti založení v Malagónu  (TAFD) 

• r. 1570 vstoupí Marie Salazar  (Marie od sv. Josefa); 
• 25. 11. 1579 Terezie přijede, aby přestěhovala mnišky 

do nového domu, a sama dohlíží na jeho dokončení (!), 
tento klášter je jediný, který Světice buduje od základů 
a který se bez úprav zachoval dodnes; 

• dělá zde výjimku, co se týče absolutní chudoby (renta); 
• dělá výjimku, co se týče zachovávání Řehole, a kvůli 

nedostupnosti ryb mniškám dovoluje jíst maso; 
• v městečku podporuje almužnami založení dílny šití 

pro dívky a platí kněze a pomocníka, aby křesťansky 
vzdělávali chlapce; 

• do tohoto domu poprvé přijímá laičky. 
 

Po přijetí eucharistie jsem  
při modlitbě pochopila od našeho Pána, 
 že se mu v onom domě bude sloužit.  

(Z 9,5) 
 



Nepodařené založení v Segura de la Sierra (TA 38,3) 

• V červnu 1568, když se právě vrátila ze založení v Malagónu, 
přichází žádost od rytíře a kupce Cristóbala Rodrígueze de Moya, 
aby v městečku Segura de la Sierra založila Karmel, městečko patří 
již do Andalusie, ale jurisdikcí spadá do Kastilie; 

• založení má však podléhat poslušnosti jezuitů; 
• Světice žádost přijímá, uvažuje dokonce o zřízení konventu bratří 

(Duruelo ještě nevzniklo!), ovšem až na ono podřízení se jezuitům; 
 Don Cristóbal změní názor a rozhodne se založit kolej Tovaryšstva; 

Jedno bylo jasné, že Matka je rozhodnutá zakládat své Karmely pouze 
uvnitř Řádu, jak to nařídil otec generál. 



Události r.1568 chronologicky: 

• koncem května cestuje do Toleda  
a Escalony; 

• 2. června přijíždí do Ávily  
a zůstává  do konce měsíce; 

• 30. června navštíví Duruelo  
cestou z Ávily do Mediny (Dop.13); 

• 1. července v Medině del Campo  
(vnitřní hlas naléhá, aby založila Karmel ve Valladolidu); 

• 6. července br. Jan od Kříže doručuje dopisy do Ávily, aby vyjednal 
založení v Duruelu; 

• 9. srpna odjíždí z Mediny do Valladolidu doprovázená sv. Janem od Kříže 
(do Valladolidu přijíždějí 10. srpna); 

• 15. srpna zakládá Karmel ve Valladolidu v Río de Olmos 
(3. února 1569 bude klášter přestěhován do města), 
informuje tu br. Jana od Kříže o životě Karmelu (Z 13,2.5); 

• 12. září: sv. Jan z Ávily píše Terezii dopis schvalující Knihu života; 

• 28. listopadu br. Jan a br. Antonín začínají život v Duruelu (Z 14,6); 

• 10. května 1569: v Montille umírá sv. Jan z Ávily. 



4. Zakládání ve Valladolidu 

• 1568 přijímá nabídku D. Bernardina de Mendozy, bratra ávilského 
biskupa D. Alvara a  D. Marie, aby založila Karmel v domě, který 
jí daruje; 

• na jaře 1568 D. Bernardino v Ubedě umírá (Terezie je v Alcalá), 
Pán zjevuje, „že nevyjde z očistce až do první mše, která tam  
(v novém klášteře) bude slavena, že až pak z něj vyjde“ (Z 10,2); 

• 19. května Terezie opouští Malagón, cestuje do Toleda, Escalony a 
Ávily: je převorkou komunity, 10 měsíců byla nepřítomná a před 
odjezdem musí zařídit nějaké věci, aby komunita mohla pokračo-
vat v životě bez ní;  

• 30. června opouští Ávilu, dlouho hledají Duruelo, pak pokračují 
do Mediny; 

• V Medině matku zdrží záležitosti komunity a plánované zaklá-
dání bosých bratří; 

• sám Pán ji popohání: „řekl, abych si pospíšila, že ona duše velmi trpí“ 
(Z 10,3); 



Zakládání ve Valladolidu (TAFD) 

• 10. srpna přijíždí do Río de Olmos, které se nachází asi 2 km od 
města; 

• do Valladolidu s ní přijíždějí tři mnišky z Ávily, tři z Mediny, 
jedna postulantka a br. Jan od Kříže; 

• pohled na dům matku sklíčí, není vyhovující, navíc pro založení 
neměli ještě ani dovolení ordináře, přesto se dům snaží připravit; 

• je slavena první mše sv. a Terezii se zjevuje rytíř vysvobozený  
z očistce (Z 10,5); 

• 15. srpna 1568 založen klášter Početí Naší Paní z hory Karmel; 
• všechny mnišky však brzy onemocní na bahenní zimnici; 
• s hledáním nového domu pomáhá 

D. María de Mendoza; 
• protože projednávání koupi domu 

je zdlouhavé, mnišky nějaký čas 
bydlí v paláci D. Marie; 

• 3. února 1569 se stěhují do nového 
kláštera, procesí je slavnostní  
za účasti ávilského biskupa… 



Zajímavosti ze zakládání ve Valladolidu (TAFD) 

• Terezie přestěhuje klášter do města co nejdřív je to  
možné, nemění názor - preferuje zakládat ve městě; 

• převorkou zde bude Marie Baptista (Ocampo), T. neteř; 
• na zdejší Karmel vstoupí mladičká šlechtična Casilda  

de Padilla, jejímž příběhem je matka nejprve oslněna, a později 
vyvedena z omylu (Z 10 a 11; Dop. 408,3); (TA 36,4) 

• tady se rodí celá generace humanitně nadaných řeholnic 16. a 17. 
století, které uměly číst latinsky, řecky a hebrejsky, znaly Bibli a 
byli zdatné básnířky jako např. Cecilie od Narození; 

• odtud pochází druhá redakce Cesty dokonalosti Terezií věnovaná 
„řeholnicím klášterů, které založila“; 

• tady se uchovává značná část Tereziiny korespondence; 
• zde br. Jan od Kříže zblízka poznává život  

karmelitek, aby přenesl [do Duruela] správně 
pochopené všechny věci, jak ohledně umrtvování, 
tak i stylu bratrství a rekreací, které máme  
společně (Z 13,5). 



Duruelo (TAFD; TA 35,5.7) 

• 1. návštěva s P. Juliánem a 1 mniškou 30. června 1568 cestou do Mediny: 
malé místečko není snadné najít  (Z 13,3)  

• 28. listopadu začínají br. Jan a br. Antonín život v Duruelu (Z 14,6); 
• 2. návštěva koncem února 1569, Terezii zasáhne enormní přísnost jejich 

života: zahlédla jsem, jak začíná rašit počátek velkého prospěchu našemu Řádu  
(Z 14,6.11).  
• Bratři mají žít podle stejné prvotní Řehole 

jako mnišky; 
• Terezie předepisuje, aby žili podle starých 

Konstitucí (nevíme, jestli toto nařízení 
vstoupilo v platnost); 

• Konstituce mnišek Sv Josefa se do Duruela 
ale dostaly (téměř celý text tereziánských 
Konstitucí přepsal do mužského rodu asi 
Antonio Heredia a přizpůsobil ho na poža-
davky, jež jsou vlastní komunitě kněží). 

o Dřív než uplynou dva roky, založení se 
přestěhuje do Mancery (Z 14,9). 
 



Události r. 1569 chronologicky: 

• Prosinec 1568 - z Valladolidu vyřizuje založení Karmelu v Toledu, 
koresponduje s P. Pavlem Hernándezem SJ a se zakladateli; 

• 22. února 1569 podniká cestu z Valladolidu do Mediny a Duruela 
(Z 14,6), dva týdny se zdrží ve Sv. Josefovi v Ávile; 

• od 24. března je v Toledu, čekají ji těžkosti; 
o 8. 5. povolení  guvernéra k zakládání (Z 15,5); 
o 14. 5. založení Karmelu sv. Josefa (Z 15,7); 

• 30. května opět na cestě, tentokrát do Pastrany: 
o v Madridu týden u královských bosých františkánek (Z 17,2-5); 
o setkání s poustevníky; 
o založení v Pastraně (23. 6.); 
o založení bratří v Pastraně (10. 7.); 

• 21. července se vrací do Toleda,  
do Pastrany posílá jako převorku  
Alžbětu od sv. Dominika. 

Bolestná epizoda s Knihou života, kte- 
rou princezna z Eboli udává inkvizici. 



5. Zakládání v Toledu r. 1569 (TAFD; TA 36,5-6) 

• Terezie má zakládat ve městě, které dobře zná od r. 1561; 
• nejprve bydlí v domě D. Luisy (spolu s  Alžbětou od sv. Pavla a 

Alžbětou od sv. Dominika, obě ze Sv. Josefa v Ávile); 
• založení provázejí těžkosti: 

 příbuzný zemřelého M. Ramíreze (Diego Ortiz) žádá mnoho 
podmínek, které Světice nemůže přijmout, 

 nelze získat dovolení pro zakládání od administrátor diecéze D. 
Gómeze Tello Giróna, T. se rozhodne sama si s ním promluvit; 

 v době čekání na dovolení prožívají dny extrémní chudoby; 
• dům pro založení získá jeden chudák, mladý Andrada (Z 15,7), 

pronajmou ho za peníze D. Alonsa de Ávila, nemocného 
obchodníka (tzn. bez peněz M. Ramíreze); 

  



Zakládání v Toledu r. 1569 (TA 36,5-6; TAFD; Diccionario) 

• při přípravě domu nevhodně probudí dvě obyvatelky… 
• 14. května slaví založení; 
• po nějaké době dědici po M. Ramírezovi dávají Terezii peníze na 

koupi několika domů a kostela zasvěceného sv. Josefovi (patron 
Karmelu), kvůli nedostatku samoty a kvůli hluku se ale později 
přestěhují do nynějšího kláštera, nacházejícím se v bývalém paláci 
rodiny de la Cerda (za priorátu Beatriz od Ježíše, Tereziiny neteře). 

• Terezie toto založení nazývala „mi quinta“, „moje páté“ nebo také 
„moje chata“ (= místo odpočinku); 

• ráda se sem bude vracet, tady se těšila dobrému zdraví; 
• zde napíše první část svého Vnitřního hradu (1577), Způsob vizitování 

klášterů (1576) a mnoho kapitol Zakládání (kap. 21-27) a dopisů; 
• tady šťastně zemře Petronila od sv. Ondřeje: „Jeho Majestát mi řekl, 

abych považovala za jisté, že všechny mnišky, které zemřou 
v těchto klášterech, bude On takto podepírat, a aby proto neměly 
strach z pokušení v hodině smrti“(srov. Z 16,4).  



Zajímavosti z Toleda (TA 35,5-6) 

• poté, co arcibiskup Bartolomé de Carranza byl 
neoprávněně nařčen z hereze a zadržen 
inkvizicí (1559), zůstával stolec arcibiskupa 
neobsazen; 

• Zakladatelka se v Toledu potýká s problé-
mem, že patroni jejího budoucího kostela 
nejsou tak urození, aby měli výsadu po-
svátného hrobu (viz slovo Pána v R 8); 

• Terezie vidí „velká zla“, ale nevolá k hierarchii jako sv. Brigita nebo 
sv. Kateřina, ale začíná vlastní vnitřní konverzí a pokouší se přimět 
druhé, aby podpořili vznik nových Karmelů, kde by vybrané duše 
  bojovaly modlitbou za „obránce  Církve, kazatele a  
  vzdělance“ (C 1,2); chce, aby její mnišky byly v tomto 
  boji vlajkonoškami, milovaly Církev a pro ni bojovaly: 

všechny zaměstnány modlitbou za ty, …kteří ji brání, 
bychom pomáhaly, v čem bychom byly schopny, tomuto 
mému Pánu, kterého přivádějí do velké tísně ti, jimž 
prokázal tolik dobra. 



6. Založení v Pastraně a princezna z Éboli (TA 37,1-4; TAFD) 

• D. Anna de Mendoza, princezna z Éboli, představuje financující 
zakladatelku, Terezie pak zakladatelku duchovní; 

• poznaly se v roce 1562 v Toledu v paláci Doni Luisy de la Cerda; 
• D. Anna už rok trvá na založení, posílá pro T. svůj vůz v okamžiku, 

kdy dokončila založení v Toledu a začala se těšit z chvíle klidu; 
• při průjezdu Madridem se ubytují u královských františkánek, 

kde je také D. Leonor de Mascareñas, která je založila, 
tato žena Terezii seznamuje se sestrou Filipa II., Janou Španělskou, 
a s dvěma italskými poustevníky, Světice je přesvědčuje, aby přešli 
do jejího Karmelu a založili klášter v Pastraně současně s ní; 

• asi 8. června 1569 karavana opouští 
Madrid, tvoří ji dvě mnišky, P. Petr 
Muriel jako kaplan a jedna služebná  
D. Leonor, Beatrix de Cisneros, která 
touží přijmout hábit; 
 



Založení v Pastraně (TA 37; TAFD) 

• po dlouhou dobu zůstane ubytovaná v paláci 
princezny a čelí jejím návrhům, chce odjet, 
aniž by došlo k založení; 

• po mnoha těžkostech založí 23. června 1569 
klášter Početí; 

• převorkou bude Alžbětu od sv. Dominika  
z toledského Karmelu; 

• 29. 7. 1573 umírá Ruy Gómez a nešťastná princezna vstoupí „na 
vlastní pěst“ do kláštera, vnucuje svou vůli všem a ve všem; ale 
protože ničeho nedosáhne, opustí klášter a vrátí se do paláce; 

• mstí se udáním Knihy života inkvizici a nepřátelstvím k mniškám; 
• Terezie se dá na ústup a založení zruší: mniškám přikáže, aby 

opustily Pastranu (5/6. 4. 1574) a odjely do Segovie. 
 

 



Založení v Pastraně – úspěšné založení bratří (TA 37,1-4; TAFD) 

• P. Rubeo dal Terezii dovolení založit dva konventy bratří… 
• vhodné adepty potkala v Madridu díky Leonor de Mascareña, Italy 

Mariana Azarra a Jana Narducha; 
• D. Ruy Gómez Marianovi nabídl poustevnu v Pastraně a Terezie 

mu v Pastraně nabízí prvotní Řeholi… 
• Jan od Bídy, Marián od sv. Benedikta  

a P. Baltazar od Ježíše 10. července za- 
kládají konvent bosých bratří, avšak  
ne jako v Duruelo, ale naprosto pous- 
tevnický… 

• jejich přísný život brzy přitáhne četná  
povolání z univerzity v Alcalá a zanechá 
hlubokou stopu mezi prvními bosými; 

• musí zakročit br. Jan od Kříže, aby   
je povzbudil k umírněnosti, pak  
P. Báñez a později i samotná Světice 
(Odpověď na výzvu, lekce Tereziina du- 
chovního humanismu) 



Zajímavosti ze založení v Pastraně (Diccionario; TA 37) 

• V Pastraně Terezie udělá zkušenost s reformním hnutím motivova-
ným politicky - má co do činění s ženou ze dvora a politiky, prin-
ceznou z Eboli, která za své intriky skončí svůj život z nařízení 
Filipa II. ve vězení; 

• do tohoto konventu vstoupí P. Gracián, Jan od Ježíše Roca a další, 
později též její synovec z Quita, František (v říjnu 1580), který ale 
ještě před obláčkou z kláštera odejde (srov. Dop. 359,2.6); 

• M. Terezie i sv. Jan  od Kříže konvent bratří vícekrát navštíví; 
• dnes konvent slouží zčásti jako muzeum a hotel a zčásti jako klášter 

bratří františkánů. 



Události r. 1569 -1570 chronologicky: 

• 20. srpna 1569 jmenování apoštolských vizitátorů pro karmelitány: 
dominikánů Pedro Fernándeze pro Kastilii a Francisca de Vargas 
pro Andalusii; 

• v únoru 1570 breve Decori et honesti Pia V. o klauzuře mnišek; 
• v květnu 1570 komunita v Toledu mění dům a stěhuje se; 
• 11. června se přesouvá konvent bratří z Duruela do Mancery; 
• 10. července se Světice vrací do Pastrany a je přítomná profesi 

Mariana od sv. Benedikta a br. Jana od Bídy; 
• cestuje: Medina - Alba de Tormes – Medina – Valladolid – Toledo; 
• v srpnu v Toledu onemocní, nemůže sama psát (Dop. 28, 2). 
• 8. srpna  patenty Rubea o bosých (bratrech). 
• v srpnu cestuje z Toleda do Ávily  

a Salamanky (přijíždí 31. 10.); 
 

 
 



Události r. 1570 – 1571 chronologicky: 
• v srpnu cestuje z Toleda do Ávily a Salamanky (přijíždí 31. 10.); 
• 1. listopadu inaugurace Karmelu v Salamance (Z 19)  

a noc strávená „v domě studentů“; 
• téhož dne: (bosí) karmelitáni zakládají kolej Sv. Cyrila v Alcalá de 

Henares. 
• 3. prosince 1570 listiny pro založení Karmelu v Albě de Tormes; 
• 25. ledna 1571: založení Karmelu v Albě za přítomnosti br. Jana 

od Kříže (Z 20); 
• začátkem února se vrací do Salamanky (s Anežkou od Ježíše);  
• 6. dubna nový patent o. Rubea, aby pokračovala v zakládání; 
• v dubnu cestuje do Mediny a odtud pak do Ávily. 

 



7. Založení v Salamance Karmelu sv. Josefa 1. 11. 1570 
(TA 36,8; TAFD, Diccionario) 

• v srpnu cestuje z Toleda do Ávily, protože se biskup Alvaro na ni 
zlobí, že své dcery ve Sv. Josefovi, kde je převorkou, nechala  tak 
dlouho samotné (!); 

• žádost o založení Karmelu jí posílá P. Martin Gutíerrez SJ ze Sala-
manky do Toleda (Z 18,1), rozhodne se vyhovět v důvěře v Boha, 
přestože místo je chudé; 

• předem žádá o dovolení 
biskupa a do města 
přijíždí jen s Marií od 
Svátosti, aby ověřily,  
nakolik je pronajatý 
dům připravený pro 
založení; 

 



7. Založení v Salamance Karmelu sv. Josefa 1. 11. 1570 
(TA 36,8; TAFD, Diccionario) 

• do domu dříve obývaného studenty (nájemníky nebo squattery)  
přijíždějí „v den dušiček“ už večer a poněkud narychlo: Byl to první 
dům, který jsem založila bez uložení Nejsvětější svátosti, poněvadž 
předtím jsem nikdy nepovažovala dům za převzatý, dokud se Nejsvětější 
svátost neuložila…(Z 19,3); 

• ještě další tři roky nebude moci být Nejsvětější svátost uložena, a to 
až do přestěhování do nového domu v r. 1573 (!); 

• 28. 9. 1573 koupí dům malicherného Petra de la Banda a začne ne-
konečný proces kupního vyjednávání (neboť dům, který je majorát-
ním panstvím“, vyžadoval královské povolení k prodeji). 

Salamanská univerzita 



7. Založení v Salamance Karmelu sv. Josefa 1. 11. 1570 
(TA 36,8; TAFD) 

• dokonce ještě v r. 1582, na smrtelném lůžku, bude muset dlouho 
a bolestně („více než tři hodiny“) debatovat o situaci a budoucnosti 
domu (BMC 19,174–175); 

• ze všech Tereziiných založení je toto nejkomplikovanější: „Nakolik 
vím, v žádném jiném z klášterů, které Pán až dosud založil, totiž podle 
prvotní řehole, si mnišky zdaleka neprošly tak velkými strádáními (Z 19,12); 

• tady 15. dubna (Velikonoce) Světice obdrží jednu z nejslavnějších 
extází, když novicka sr. Alžběta od Ježíše (Jimena) zpívá v rekreaci 
píseň „Kéž Tě vidí mé oči“ (R 15 a 6 H 11,8); 

• v Salamance začíná na příkaz P. Ripaldy psát svou Knihu zakládání; 



8. Založení v Albě de Tormes (TA 36,7; TAFD, Diccionario) 

• Karmel naší Paní od Zvěstování v Albě založila 25. ledna 1571 
za spolupráce br. Jana od Kříže; 

• protože jde o malé místo, je nutné zakládat s rentou (Z 20,1); 
• protagonisty založení jsou manželé František Velázquez a Terezie 

Láyz ze dvoru vévody z Alby, kteří jsou bezdětní, modlí se 
k sv. Ondřejovi a  paní je dáno poznání, že mají založit klášter; 

• když se přestěhují ze Salamanky do Alby, paní v jejich novém 
domě rozpozná klášter ze svého vidění; 

• svůj vlastní dům promění na klášter a sami se přestěhují do jiného 
(Z 20,14); 

Vidění Terezie Láyz 



8. Založení v Albě de Tormes (TA 36,7; TAFD, Diccionario) 

• Terezie Láyz byla sice velkodušná, ale skrblická, Světici bude stát 
bezpočet obtíží její vměšování se a dotěrnost; paní Láyz projeví 
své domnělé pravomoci dokonce i při poslední nemoci zaklada-
telky a při pohřbení její posmrtných ostatků; 

• Terezie se bude v Albě cítit dobře (srov. Dop 59,1) a nakonec to 
bude dům, v němž zemře a v němž budou odpočívat její posmrtné 
ostatky.  

 



První etapa zakládání 



Kniha zakládání (TA 36,1) 

Od roku 1570 je Terezie odhodlána nejen 
pokračovat v „zakládání“, ale také psát 
historii každého založení. Knihu zakládání 
začíná psát 25. srpna 1573 v Salamance.  
 
Písemné vyprávění o úsvitu každého 
Karmelu jí poslouží: 
• aby pořídila duchovní zápis ze svého 

poslání zakladatelky; 
• a pak, aby poukázala na podrobnosti 

a v chronologickém sledu na milníky 
tohoto itineráře, které by tak doložily 
jednotu a kontinuitu její práce.  
 
Specifické podmínky každého založení 
a Tereziina rostoucí zkušenost totiž 
nově upravovaly její záměr. 



Zdroje a použité zkratky 
• Diccionario de santa Teresa de Jesús; Monte Carmelo 2001 (vlastní 

překlad) 

• Tomás Álvarez: 100 fichas sobre santa Teresa de Jesús; Monte 
Carmelo 2007 (vlastní překlad); 

• Tomás Álvarez a Fernando Domingo: Inquieta y Andariega; Monte 
Carmelo1981 (vlastní překlad). 

 

Zkratky 

• C - Terezie od Ježíše: Cesta dokonalosti, rukopis z Valladolidu 
(nevydaný překlad P. Vojtěcha Kohuta OCD); 

• Diccionario - Diccionario de santa Teresa de Jesús; Monte Carmelo 
2001; 

• Dop. - Terezie od Ježíše: Dopisy (nevydaný překlad P. Vojtěcha 
Kohuta OCD); 

• R - Terezie od Ježíše: Relace (nevydaný překlad P. Vojtěcha Kohuta 
OCD); 

• TA - Tomás Álvarez: 100 fichas sobre santa Teresa de Jesús; Monte 
Carmelo 2007; 

• TAFD - Tomás Álvarez a Fernando Domingo: Inquieta y Andariega; 
Monte Carmelo1981; 

• Z - Terezie od Ježíše: Kniha zakládání (nevydaný překlad P. Vojtěcha 
Kohuta OCD). 



Zdroje obrázků 

• 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. 

Podrobnosti o zdrojích snímků a obrázků ve zvláštním souboru o 

zdrojích obrázků. 

 


