
Zakládání 3 
Od Sevilly  

po Villanuevu de la Jara 



Události chronologicky 1575 a 1576 
• Duben – květen 1575 P. Gracián nařizuje T., aby založila Karmel v Seville; 

• 18. května podniká cestu z Beas přes Córdobu do Sevilly; 

• 23. května přijíždí do Córdoby: obtížný příjezd do města; 

• 24. května, v týdnu Letnic obdrží nové milosti v  poustevně sv. Anny v Eciše; 

• 26. května přijíždí do Sevilly; 

• 29. května zakládá sevillský Karmel sv. Josefa (Z 24,18; Dop. 107); 

• v květnu – červnu se koná  generální kapitula v Piacenze (Itálie); z Kastilie 

se k ní donese falešná zpráva, že byla generální kapitulou exkomuniková-

na (Dop. 102,15); 

• 10. června P. Dominik Báněz dává v Albě své schválení rukopisu Myšlenky 
o lásce Boží; 

• 18. června píše Terezie ze Sevilly 

o. generálovi kvůli těžkostem, 

které vznikly mezi karmelitány 

v Andalusii (Dop. 83); 

• 7. července Báněz napíše své 

dobrozdání Knize života: „Tato 

žena... ačkoliv se v něčem mýlí, 

přinejmenším není lhářka“; 

• 3. srpna nuncius Ormaneto 

jmenuje Graciána komisařem; 

 
 



Události chronologicky 1575 a 1576 
• 12. srpna připlouvají z Ameriky do Sanlúcaru de Barrameda bratři Světice, 

brzy se vydají do Sevilly; 

• 28. srpna se Terezii dostává nové trinitární zkušenosti (R 47), píše další 

Relace; 

• 21. listopadu představuje Gracián své patenty vizitátora na Karmelu 

v Seville (R 60); 

 24. listopadu Světice plánuje založení v Caravace, které se uskuteční 

v následujícím měsíci (pro založení zplnomocňuje Annu od sv. Alberta); 

• v prosinci jedna bývalá novicka Karmelu v Seville (Marie del Corro) obviní 

Světici a její mnišky před inkvizicí; 

• v Ávile jsou uvězněni bratr Jan od Kříže a jeho společník a T. je do Sevilly 

doručen příkaz, aby se „uzavřela" do nějakého kláštera; 

o píše Relaci 4 pro poradce inkvizice ze Sevilly, Rodriga Alvareze; 

 1. ledna Anna od sv. Alberta otevírá Karmel v Caravace; 

o Inkvizitoři ze Sevilly vyslýchají  Terezii a další sestry; 

• 23. ledna 1576 sevillští inkvizitoři podávají zprávu o Terezii madridskému 

tribunálu; 

• v lednu nebo únoru píše Terezie opět o. generálovi (Dop. 102); 

o napíše 5. Relaci pro P. Rodriga Alvareze a P. Enrique Enríqueze; 

• 27. května se v Seville přestěhují do nového domu; 

 



Události chronologicky 1576 
• 3. června slavnostní inaugurace nového domu (Z 25,12), po ročním pobytu 

v Seville se konečně vydává na zpáteční cestu do Kastilie (Z 26,1); 

• Projíždí přes Almodóvar del Campo (8. června), Malagón (od 11 do 21. 

června) a Toledo (23. června). 

• 23. června přijíždí do Toleda, rozhodla se činnost zakládání přerušit. 

 



11. Založení v Seville (Diccionario) 

• cestu z Beas do Sevilly podnikne spolu s dalšími 6 mniškami jen proto, 

že je jí v Beas uložena komisařem Graciánem, předvídá těžkosti a 

ujišťuje ji o nich také sám Pán; 

• doprovázejí je Julián z Ávily a Antonín Gaytán, Řehoř Naziánský a 

povozníci, jedou téměř bez výbavy, protože jim P. Marián, pověřený  

P. Graciánem, aby připravil vše nezbytné, Sevillu vykreslil jako zemi 

blahobytu; 

 

 

 



Založení v Seville (Diccionario) 

• cesta je plná peripetií: V Guadalquivir riskují špatné ubytování, ces-

tou málem zničí vozy, na kterých jedou (asi v Barca del Guadalqui-

vir), trpí velkým horkem, Terezie je nemocná a nenachází možnost, 

aby si odpočinula; 

• v týdnu Letnic v Córdobě jim nejprve chybí povolení, aby vjeli  

na most,  a když ho získají, zjistí, že vozy neprojedou mostní branou;  

• krásný den prožijí v poustevně Sv. Anny v Éciše, kde Terezie  

obdrží milosti a učiní P. Graciánovi slib poslušnosti (R 39-41); 

 

 

 

Córdoba, kostel Ducha sv. Sevilla, brána, kterou projely vozy Zakladatelky a mnišek 



Založení v Seville (Diccionario) 

• V Seville P. Marian má pronajatý dům, počítá se snadným ekonomic-

kým zajištěním v bohatém městě, a protože arcibiskup je pro bosé 

skutečným otcem, nezažádá o biskupské dovolení; 

& dům je malý a vlhký, téměř vše je do něj je zapůjčené, chybí přátelé 

a známí… a nikdo nezpozoroval, že arcibiskup nechce ani slyšet  

o chudém klášteru založeném bez renty (přál si příjezd Matky a sester 

jen proto, aby mu pomohly s reformou jeho klášterů); 

• po mnoha prosbách P. Mariána arcibiskup dovolí, aby se 29. května 

konala bez slavnostnosti mše sv. – Karmel sv. Josefa je založen;  

& když jde všechno už hladce, přichází udání Terezie a jejích mnišek se-
villské inkvizici   velký  úlek pro o. komisaře Graciána, ale ani 

náznak strachu u ní, návštěva inkvizi- 

torů na novém Karmelu vyne- 

se, že pro jednoho nebo dva 

poradce Sv. oficia musí napsat 

důvěrnou zprávu o své duši 
(R 4 a 5), jakési preludium 

Vnitřního hradu; 



Založení v Seville (Diccionario) 

• arcibiskup se nakonec s matkou setká a dovolí jí, 

aby udělala „co chce a jak chce“ (Z 24,21); 

• do Sevilly z Ameriky přijede její bratr Lorenzo a 
finančně jí pomůže s koupí nového domu, do- 

provází ho jeho děti: František, Lorenzo a Terezita, a bratr Petr de 

Ahumada;  

• tady se musí z poslušnosti nechat portrétovat  

bratrem Janem od Bídy (Narducci); 

• 3. června 1576 je slavnostně inaugurován a požehnán nový dům, 

velký svátek se střelbou artilerie a rachejtlemi; 

• 4. června se Terezie po ročním pobytu v Seville vydává na zpáteční 

cestu do Kastilie (Z 26,1); 

• 1586 se řeholnice přestěhovali do definitivního kláštera, v němž žijí 

dodnes. 

• Zakládání v Seville věnuje v knize Zakládání nejvíce místa (Z 23-26, tj. 4 

kapitoly, které napsala v Toledu po návratu z Andalusie). 



Sevilla – těžké události (Diccionario, TA 38,6) 

• Tady se doví, že D. Alvaro de Mendoza musel kastilským inkvizitorům 

vydat autograf Knihy života  

• musí podstoupit konfrontaci s inkvizicí (podezření inkvizitorů rozptýlí 

snadno); 

• zatemňuje se její vztah s generálem Rubeem: 

o Z kapituly v Piacenzi přichází kategorický příkaz, aby se uchýlila na jeden 

Karmel a dál nezakládala. 

o Angel de Salazar, kapitulár a provinciál Kastilie jí řekne: „že jsem tu přišla 

[do Sevilly] jako odpadlice a že jsem exkomunikována“ (Dop. 102,15 

z konce ledna 1576).  

o Z Beas a Sevilly píše o. generálovi 6 dopisů, aniž by obdržela odpověď 

(Dop. 271,1).  

o Poslechne: Vrací se do Kastilie rozhodnutá uchýlit se do Karmelu v Toledu 

nebo v Ávile.   

o Z Ávily posílá rozsáhlý prosebný dopis (říjen 1576), který už Rubeo 

nedostane. Gracianovi píše: Jsem naprosto uslzená, a první den jsem jen 

plakala a plakala, aniž bych byla s to dělat něco jiného  (Dop. z 15. 10. 

1578). Že nemohla obnovit dobré vztahy s otcem generálem, „bylo to 

největší trápení, jakým jsem si během těchto zakládání prošla“ (Z 28,2).  

 

 
 

 



Události chronologicky 
Založení na dálku 

• Březen 1575 posílá Světice do Caravaky dva komisaře, Juliána 

z Ávily a Antonia Gaytána, aby vyjednali založení; 

• 9. června 1575 královské rozhodnutí, které jim umožní vyhnout se 

překážkám založení (Caravaca spadala pod představené 

rytířského Řádu svatého Jakuba); 

• 19. července píše Světice králi Donu Filipovi a děkuje mu za 

předchozí sdělení; 

• 24-25. listopadu: Světice a Gracián udělují zplnomocnění 

zakladatelům; 

• 18. prosince karavana zakladatelů přijíždí do města Caravaky. 

• 1. ledna 1576 je založen Karmel  

sv. Josefa v Caravace, jako převorku  

Světice vybrala Annu od sv. Alberta,  
budoucí proslulou učednici sv. Jana  

od Kříže; 

 



12. Založení v Caravace (Diccionario) 

• V lednu 1575 k ní do Sv. Josefa v Ávile přichází „osobní kurýr“, aby jí 

předložil žádost o založení Karmelu v murcijském městečku (Z 27,1); 

• poslala ho tamější paní Catalina de Otálora (prostřednictvím jezuitů, 

přátel Terezie), Matku dojímá dálka, z níž jí přichází žádost (Z 27,2); 

• na založení v Caravace čekají tři mladé dívky, které se uzavřely v 

domě D. Cataliny: Františka de Saojosa, Františka de Cuéllar a 

Františka de Tauste, naléhají na Světici prosbami a dopisy (Z 27,7); 

• Terezie plánuje založení Karmelu v Beas de Segura (Jaén) a ihned 
zdvojnásobí počet mnišek, aby je rozdělila mezi Beas a Caravaku; 

• vše se zkomplikuje: namísto Caravaky musí zakládat v Seville, a když 

jí dojde, jak je Caravaca daleko, pošle dva přátele, Juliána z Ávily a 

Antonína Gaytána, aby slib založení odvolali (Z 27,3);  

• Caravačané je však uchvátí a oni plán podpoří až tak, že vyhotoví 

písemnou úmluvu (č. 4); 

• když však z Madridu získají potřebné dovolení, je pro matku Terezii 
naprosto nepřijatelné: Caravaca patří pod jurisdikci Řádu rytířů sv. 
Jakuba a představení rytířského řádu požadují, aby se klášter založil 

pod jejich poslušností 



Caravaca (Diccionario) 

• v této době odmítá svatého arcibiskupa z Valencie, sv. Jana Riberu, 

který ji naléhavě žádá, aby zakládala v jeho diecézi pod jeho 

poslušností – ani tehdy nesvolí k založení mimo Řád; 

• plán si ji už ale také získal, takže píše králi a žádá ho o náležité dovo-

lení; král přikáže, aby jí bylo uděleno (Z 27,6), podepíše ho a vydá  

v Segovii 9. června 1575; 

• otec jedné z mladých žen, Rodrigo de Moya, jeden z nejvznešeněj-

ších rytířů městečka, jim mezitím dává k dispozici dům a majetek; 

• protože Matka už odjela do Sevilly a založení se nemohla osobně 

 účastnit, P. Gracián sou-

hlasil, že mnišky odejdou 

z Malagónu samy; 

Terezie do jejich čela po-

stavila jednu z význam-
ných řeholnic sevillského 

Karmelu, Annu od sv. 

Alberta    



Caravaca (Diccionario) 

• Terezie Anně odevzdá krátké připomenutí toho „co  

se má v Caravace udělat “ (Dop. 95) a uděluje jí  

„notářská zplnomocnění“, aby mohla ohledně za- 

ložení jednat (24. 11. 1575); 

• „Když tam dorazily, byly přijaty s velkou spoko- 

jeností místním obyvatelstvem, zejména však  

těmi dívkami, které již žily uzavřeně. Klášter za- 

ložili uložením Nejsvětější svátosti na den  

Jména Ježíš r.1576“ (Z 27,9), tj. 1. ledna; 

• Terezie bude mít u sebe až do smrti drob- 

nou reprodukci slavného kříže z Caravaky; 

• komunita a převorka se těšily zvláštní přízni  

sv. Jana od Kříže, který za nimi podnikl obtížnou  
cestu z Baezy, Málagy, Granady… (1581, 1585, 1586); 

• Sr. Anna byla 15 let po sobě převorkou a máme od ní  

překrásnou výpověď o Světci při procesech beatifikace; 

• Dochovaly se nám 4 dopisy adresované převorce  
do Caravaky  od sv. Terezie (Dop. 95, 200, 243, 323)  

a 4 dopisy  jí věnované od sv. Jana od Kříže.  

 

 



1. a 2. etapa Tereziina zakládání 



Temné roky (Z 28) (TA 39) 

• „Když bylo dokončeno založení v Seville, se 

zakládáními se přestalo na víc než čtyři roky. 

Příčinou bylo, že se velmi náhle rozpoutala 

velká pronásledování bosých karmelitánů 

a bosých karmelitek, takže… hrozil zánik 

všeho“ (Z 28,1); 

• „Našeho nejdůstojnějšího otce generála 

informovali takovým způsobem, že i když on 

sám je velmi svatý a byl to on, kdo dal 
povolení k tomu, aby se založily…, podnítili jej 

natolik, že se vynasnažil, aby bosí nepřežili; 

naproti tomu ke klášterům mnišek si vždy 

zachoval dobrý vztah… (Ale) postarali se o to, 

aby se na mně rozhněval“ (ib 2); 

• „Zemřel jeden svatý nuncius (Ormaneto), 

který… si také vážil bosých. Přišel jiný (Sega), 
kterého, jak se zdálo, poslal Bůh, abychom se 

cvičili v utrpení“ (ib 3); 



Temné roky (Z 28) (TA 39) 

• „Nový nuncius ustanovil představeného souken-

ných, aby vizitoval naše kláštery mnišek a bratří“ 

(ib 5); 

• „Když se náš katolický král, don Filip, dozvěděl, co 

se děje…, pozvedl ruku, aby nám prokázal svou 

přízeň a nenechal jen na nunciovi, aby soudil náš 

případ, nýbrž ustanovil čtyři asistenty, osoby velmi 

vážené…, aby se dobře dohlédlo i na naši sprave-

dlnost“ (ib 6); 

• Světice se nakonec cítí do rozbouření osobně  

zatažena: „Zdálo se mi, že to já jsem příčinou  

celého toho neštěstí, a kdyby mě vyhodili do  

moře jako Jonáše, hned by se bouře utišila“  
(ib 5); 

• podle ní jich bylo pět, kdo byli do bouře zata- 

ženi: generál otec Jan Baptista Rubeo, dva  
papežští nunciové, král Don Filip a … Terezie  
sama. Dalšími trpícími byli br. Jan od Kříže,  

Gracián a karmelitky… 

 

 



Temné roky – co se vlastně dělo? (TA 39) 

• V r. 1575 se Terezie i její Kniha života dostaly  

do popředí zájmu Inkvizice.  

Téměř ve stejnou dobu generální kapitula Řádu 

v Piacenzi odsoudila a potrestala bosé bratry.  

Krátce nato byl ze stejné kapituly m. Terezii 

doručen dvojí příkaz:  

 aby zastavila zakládání  

 a uchýlila se do jednoho ze svých Karmelů.  

Dne 18. 7. 1575 o tom píše rozsáhlý dopis otci 

generálovi. 

• V r. 1576 se věci zhoršují:   

o Gracián je nunciem Mikulášem Ormanetem 

jmenován vizitátorem.  

o Svolá kapitulu bosých do Almodóvaru a vyko-

ná vizitaci andaluských karmelitánů - za velkých 

(a opodstatněných) obav ze strany Světice.  

o V Ávile je poprvé uvězněn br. Jan od Kříže, který 

je brzy propuštěn díky zásahu nuncia Ormaneta. 

Také o tom se Světice zmiňuje otci generálovi 

(Dop. 102,16). 

 

 
 

(29. 5. 1575 založen Karmel v Seville) 

(1. 1. 1576 založen Karmel v Caravace) 



Temné roky – co se vlastně dělo? (TA 39) 

• V r. 1577 napětí roste:  

o 18. června zemře nuncius Ormaneto.  

o Terezie, protože předvídá blížící se zmatek a nepokoj na svých Karmelech, 

dává komunitu Sv. Josefa při návratu do Ávily pod poslušnost Řádu 

(červenec - srpen).  

o V říjnu je znovuzvolena převorkou ve Vtělení, ale úřadu se neujme.  

o Na  začátku prosince je br. Jan  od Kříže unesen a uvězněn. Terezie okam-

žitě píše králi a žádá o jeho osvobození (Dop. 218). Marně. Br. Jan zůstane 

ve vězení až do poloviny roku 1578. Je příznačné, že píše dopis králi. 

 

 
 



Temné roky – Extrémní napětí v roce 1578 (TA 39) 

o Nový nuncius Filip Sega sesadí a zostudí Graciána 

(23. 7. 1578, věděl, že byl jmenován jeho před-

chůdcem Ormanetem). 

o V srpnu (17.-18.) prchá br. Jan od Kříže z vězení.  

o Následující měsíc umírá generál Rubeo (4-5. září).  

o Bosí neuvážlivě konají kapitulu v Almodóvaru 

(9. 10. 1578) a jmenují otce Antonína Herediu pro-

vinciálem (všichni proti názoru Světice: Dop. 273). 

o Nuncius za trest akt anuluje a podřídí bosé (bratry i 

sestry) provinciálům obutých (tj. Řádu).  

o Andaluský provinciál Diego de Cárdenas zbaví 

úřadu převorku z Karmelu v Seville, zahájí proces 

proti Světici plný křivých obvinění a posílá ho na 

madridský dvůr. Situace je pro ni nejvýš bolestivá 

kvůli strastem sevillského Karmelu, na který různými 

cestami píše mateřské dopisy.  

 
 

o Koncem roku (20. 12. 1578), malý tribunál tvořený Segou a třemi poradci 

určenými králem, vynese rozsudek proti Graciánovi, uvězní ho v koleji 

v Alcalá a zakáže mu být v kontaktu s Matkou Terezií.  

o Sega zná činnost Světice, ale ani se na ni neobrátí, ani se o ní nezmiňuje, 

spíše ji ignoruje. 
 



Temné roky – co se vlastně dělo? (TA 39) 

• Konečné uvolnění napětí v roce 1579:  

o Sega anuluje své předchozí rozhodnutí a jmenuje otce Ángela de Salazar 

vikářem bosých (1. dubna, bude jednat v prospěch bosých). 

o  V dubnu jedou dva bosí inkognito do Říma, aby podpořili vyřešení  

situace.  

o 15. července sám Filip Sega navrhuje zřízení samostatné provincie 

pro bosé. O tomto zřízení se rozhodne v Římě následujícího roku brevem 

Řehoře XIII. Pia consideratione (22. 6. 1580). Světice píše:  

 
 
„Když jsem pobývala v Palencii, Bohu se zlíbilo,  

aby došlo k oddělení bosých a obutých,  

tím, že se zřídila samostatná provincie,  

což bylo všechno, po čem jsme toužili  
pro náš pokoj a klid“ (Z 29,30) 

 



Terezie & temné roky (TA 39) 

• Terezie žije intenzivní duchovní život (R 39-67). A cestuje mnoho 

kilometrů ze Sevilly do Ávily se zastávkami v Malagónu a Toledu; 

• má zdravotní problémy:  

o v únoru 1577 ji velmi vážná krize na několik měsíců znemožní psát vlastní 

rukou, musí své dopisy diktovat;  

o o Vánocích toho roku (24.12.) si vykloubí levé rameno a nemůže ho 

používat až do května, než přijde léčitelka z Valladolidu a nespraví jí ho;  

o v létě roku 1580 podléhá „celosvětovému kataru“, který ji nechá bez 

síly; téhož roku umírá její bratr Lorenzo; 

• c) její písemná činnost je intenzivní:  

o za tyto 4 roky napíše Vnitřní hrad a Způsob vizitování klášterů,  

o zorganizuje turnaj Pamfletu (Vejamen),  

o připravuje první vydání Cesty  

o a píše bezpočet dopisů: z tohoto čtyřletí se nám jich dochovalo 220 

(mezi nimi některé např. 3 dopisy P. Generálovi, dopisy adresované 

Donu Teutoniovi nebo jezuitovi Pavlovi Hernándezovi, které vysvětlují 

spletitou situaci, v níž se nachází její dílo, více než 60 dopisů Graciánovi 

a dopisy adresované na Karmel do Sevilly při příležitosti groteskního 

procesu). 

 

 



Události chronologicky 1579-1580 
• 25. června 1579 cestuje do Mediny a Valladolidu (Dop. 301); 

• 30. června znovu cestuje z Valladolidu do Mediny Alby a Salamanky; 

• v listopadu podniká cestu ze Salamanky do Ávily; z Ávily do Toleda a 

do Malogónu, kam přijíždí 24. listopadu a kde řídí práce na novém 

klášteře (do nového kláštera se mnišky nastěhují 8. 12. - Dop. 318, 3); 

• 13. února 1580 Světice odjíždí z Malagónu, aby zakládala ve 
Villanueva de la Jara (Z 28), cestou se zastaví  v La Rodě (17.-19.), 

v poustevně Socorro, v níž žila ctihodná Catalina de Cardona; 

• 21. února 1580 přijíždí do Villanuevy de la Jara a zřizuje Karmel  

sv. Anny (Z 28,37); 

• 25. února dává hábit devíti beátkám (poustevnicím) zakladatelkám; 

• 18. března si znovu zraní levou ruku kolem u studny (poprvé si ji 

vykloubila 24. 12.1577 v Ávile, několik měsíců ji nemohla používat); 

• 20. března odjíždí z Villanuevy de la Jara směrem do Toleda, kam 
přijede vážně nemocná (srdce) 26. 3., v Toledu se setkává 

s kardinálem Quirogem, který má v držení autograf Života. 

• 21. května je zvolený nový generál Řádu Jan Baptista Caffardo.  

 



Události chronologicky 1580 
• 7. - 8. června cestuje z Toleda do Madridu a Segovie (přijíždí 13. 6.); 

• v Segovii P. Gracián a D. de Yanguas provedou v dialogu se Světicí 

revizi autografu Vnitřního hradu; 

• 22. června: brevem Pia Consideratione je zřízena provincie bosých; 

• 26. června: v Serně (Avila) umírá Tereziin bratr Lorenzo; 

• 6. července cestuje ze Segovie do Ávily; 

• začátkem srpna z Ávily do Mediny a Valladolidu (8. 8.), kde vážně 

onemocní známým světovým katarem. Zůstane zničená. 



13. Villanueva de la Jara (Diccionario; TA 40,1) 

Založení  věnuje 1 kapitolu (Z 28), z níž je cítit sympatie k lidem z kraje 

La Manchy; 

• je to první Karmel, který zakládá po bolestném přerušení (1577-

1580) vyvolaném hněvem papežského nuncia Filipa Segy; 

 
 

• téměř 4 roky otálela s odpovědí na žá-

dost: devět žen z městečka k ní zatím 

poslalo řadu poslů, aby ji žádaly o hábit a 

její přítomnost; 

• nedaleko odtud další atypická a slavná 

žena, Catalina de Cardona, zřídila v La 

Roda skutečnou poustevnu (eremitorium) 

bosých karmelitánů, kteří nejenže 

obdivovali místní zakladatelku, ale 

pronásledovali Světici žádostmi a 

prosbami, aby podpořili žádosti devíti 

žen; 

 



Villanueva de la Jara (Diccionario; TA 40,1) 

• vyjma devíti dívek a bosých z La Roda (zvláště P. Antonína Herediu 

a P. Gabriela od Nanebevzetí) žádají o založení také pánové 
obecní rady a proslulý doktor Ervías; 

• nové založení je připraveno v poustevně Sv. Anny, kam se před 9 

lety 9 dívek z městečka uchýlilo: jsou uzavřeny v malé poustevně,  

v níž žijí v krajní chudobě, na denní chléb si vydělávají prací, aniž by 
o něj kohokoli prosily, modlí se, a dokonce recitují božské oficium, 

přestože jen jedna z nich umí dobře číst a breviáře mají v latině, 

staré a odlišné… „Bůh přijal jejich dobrý úmysl, neboť málokdy se je 

modlily správně“ (Z 28,42);  

& Villanueva je však od jiných založení vzdálená, prostředky, se 

kterými může založení počítat, se zdají nejisté, a Terezii se zdá 

obtížné zreformovat ženy, které si zvykly na svůj způsob života… 

• ve prospěch založení nakonec zasahuje sám Pán příkazem a 

přísným napomenutím (Z 28,15); 

• po dvou a půl měsíci stráveném v Malagónu se nemocná vydává 

na cestu se 2 mniškami z Toleda a dalšíma 2 z Malagónu; 

 
 



Založení ve Villanueva de la Jara (Diccionario; TAFD) 

• cestou se zastaví ve svatyni naší Paní de Socorro (La Roda), kde si 

připomene postavu Cardony, která o něco dříve zemřela ; 

• 21. února 1580 konečně dojedou do Villanuevy, kde jim vstříc 

vyjde celé městečko, aby je procesím doprovodilo do farního 

kostela a pak do poustevny sv. Anny, kde čekají šťastné 

postulantky: „Téhož dne byla uložena Nejsvětější svátost v Kostele 

slavné svaté Anny, a to během hlavní mše. Vyšla nás přijmout celá 

radnice a některé další osobnosti, včetně doktora Erviase“  

(Z 28,37); 

La Roda – kostel Spasitele z 16. stol  
a vpravo jeskyně, v níž žila Catalina de Cardona 



Villanueva de la Jara (Diccionario; TA 40,1, TAFD) 

Souhrnně: 

• Ve Villanuevě stráví 1 měsíc a 20. března se vydává na cestu  
do Toleda; 

• mezi mniškami, které s ní přišly, je 1 výjimečná, Anna od sv. Augu-

stina, která bude po léta převorkou komunity a zemře v pověsti 

svatosti; 

• ještě dnes je Karmel ve Villanuevě překrásným relikviářem 

vzpomínek a tereziánského ducha. 

 





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 Carmelo 1981 

(vlastní překlad). 

Zkratky 

• 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). 

Obrázky a snímky 

• 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. 

 


