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vu budoucích kazatelů a misionářů, 
na  druhé straně však přísně varo-
val před »nebezpečným věděním«. 
„Studia jsou sama o  sobě dobrá, 
avšak jestliže bratři kvůli studiu za-
nechají modlitby stanou se slepými. 
Tím více to platí, jestliže zanedbávají 
modlitbu kvůli marnivosti po novin-
kách, takoví ztrácejí Boží milost“.16

Bernardin sestavil několik mou-
drých pravidel pro duchovní život, 
aby jimi uváděl bratry na cesty Boží 
a  k  praktikování mystiky a  kon-
templace. „Kdokoli touží vytrvat 
v Boží službě a v Řádu, musí ucho-
vávat své svědomí čisté a  osvobo-
zovat svou vůli od veškerého lpění 
na pozemských věcech, protože náš 
Pán hovoří k  čisté mysli. Láska, 
kterou Bůh miluje naše duše, je na-
tolik něžná, že nesnese konkuren-
ci. I to nejmenší rozptylování stačí 
k tomu, aby bránilo dokonalé lásce 
a umenšovalo lásku, kterou On udí-
lí našim duším. Naše svatá Řehole 
nemá jiný účel, než pročistit a při-
pravit čisté nádoby pro Ducha sva-
tého, abychom jako nástroje Ducha 
svatého, zaujímali v Církvi zvláštní 
místo, jakožto Kristova blízká rodi-
na, kterou on obdržel od  věčného 
Otce pro svůj lid v  těchto posled-
ních dnech. Našemu Otci sv. Fran-
tiškovi bylo zjeveno, že jeho menší 
bratři jsou povoláni uchovávat apo-
štolský život ve světě“.17 

Některé z  jeho výroků jsou cito-
vány jako přísloví: „Bez modlitby je 
stejně nemožné vytrvat v řeholním 

16 Tamtéž. 
17 Tamtéž, s. 189, pozn.

životě, jako je pro mrtvolu nemož-
né zůstat v  moři“.| „Chcete-li být 
dobří, dobře se modlete; chcete-li 
být lepší, lépe se modlete; chce-
te-li být dokonalí, modlete se do-
konale“.| „Bůh tím více sestupu-
je, čím více se bratr snižuje; a  tím 
více je vzdálen, čím více se bratr 
vyvyšuje“.| „Nadbytečné činnosti 
jsou ďáblovou léčkou“.| „Strohost 
života vychovává dobré novice“.| 
„Světácký bratr je nepřítelem sv. 
Františka“.| „Bratrovi, dělícímu 
svůj čas mezi kontemplaci a činnost 
narostou dvě křídla. Křídlo kon-
templativního a  křídlo činného ži-
vota, a ta jej vynesou až do nebe“.| 
„Ďábel umí způsobit, že i  z  toho 
nejmenšího nezřízeného citu, kte-
rá nám vloží do  srdce, snadno vy-
roste vysoká hora“.| „Neexistuje 
tak krátký časový úsek, ve  kterém 
by Boží služebník nemohl vzbudit 
vznět lásku k Bohu, kterým si získá-
vá nový stupeň slávy v ráji, jenž má 
větší cenu než tisíc světů“.18 

Bernardin se jeví jako dokonalý mi-
str duch. života s ohromující schop-
ností koncentrace. Neúnavně opako-
val, že modlitba provázená chudobou 
a  pokorou, [námahy, nepohodlí, 
pohrdání, příkazy, výtky, tresty, po-
vzbuzení, útěchy, to vše pro něj bylo] 
nejlepší cestou k  dosažení dokonalé 
lásky.19 Stále vybízel bratry, aby ne-
dovolili očím a srdci toulat se a chrá-
nili si čistotu srdce, aby bylo Božím 
příbytkem…  (překl. br. Pacifik)

18 MHOMC, sv. VI, s. 21. 25n; MHOMC, 
sv. VII, s. 226. 235.

19 MHOMC, sv. VII, s. 224. 243.
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Bernardin Palli [z  Asti] (1485?-
1557) sehrál hlavní roli při výkladu, 
defi nování a  konsolidaci struktury 
a cílů kapucínského způsobu života. 1 

Byl schopen jemně ale pevně smi-
řovat napětí a usnadnit zvládnutí ros-
toucích těžkostí prvních dní. Dokázal 
sladit protikladné duchovní trendy 
mezi bratry a vytvořit z nich syntézu 
inspirovanou Duchem svatým. 

1 Kromě hesla v  Lexicon Capuccinum, 
sl. 200nn lze užitečně čerpat zde: VELOCI [Ma-
riano d‘Alatri]: »Bernardino de Asti, padre 
della riforma Cappuccina«, in: Italia Francesca-
na, 32 (1957), s. 371-379; Diz. degli Istituti di 
Perfezione, sv. I, Roma 1974,, s. 1390nn; PENI-
NI L.: »Bernardino d‘Asti«, in: Diz. Bibliografi co 
degli Italiani, sv. IX, Roma 1967, s. 197nn. Ten-
to text vychází z článku: CARGNONI C.: »Figura 
eminens Bernardini de Asti, praecipui reforma-
tionis capuccinae promotoris«, in: Analecta OF-
MCap. 94/5 (1978), s. 374-379.

Matouš Serafi ni [z  Bascia] byl 
jako jiskra, v  kázání ohnivý, ale 
zdráhavý, jako semeno však v  sobě 
již obsahoval sílu budoucí rostliny. 
Ludvík Tenaglia [z  Fossombrone] 
tuto jiskru chránil, a  dříve než se 
vzňala, připravil pro ni dřevo k  za-
pálení. Bernardin Palli [z Asti] pak 
z  této jiskry dal vzejít „krásnému 
a radostnému, mohutnému a silné-
mu“ ohni (Píseň br. Slunce) a  jako 
hlavní cíl si stanovil: snažit se pře-
devším rozpálit bratry láskou Boží.2 

První kronikáři Řádu ho vykreslují 
jako „nejvýše rozvážného Otce naší 
Kongregace“, „přirozeně pokorné-
ho“, „zrcadlo mírnosti“, „laskavý, 
přátelský, plný lásky ke všem“. Když 
však bylo nutné bojovat za kapucín-
skou reformu, stával se z něj „zuřivý 
lev“.3 

Při zkoumání charismatu naší 
Reformy „uměl výstižně defi novat 
a  vysvětlit vlastnosti kapucínského 
života. Zaměřoval pozornost na stu-
dium kořenů, cílů, pravé povahy 
a poslání v Církvi“.4 

2 Srov. BELLINTANI M. [Mattia da Salò]: »His-
toria Capuccina«, in: Monumenta Historica Ordinis 
Minorum Capuccinorum [MHOMC], sv. VI, Roma 
1950, s. 25.

3 FABIANI [Mario de Mercato S.], in: MHOMC, 
sv. I, Assisi 19737, s. 16. 424; BELLINTANI, sv. 
VI, s. 2, CROLI [Bernardino da Colpetrazzo], in: 
MHOMC, sv. II, s. 182.

4 Srov. Poselství papeže Pavla VI. gen.  ka-
pitule roku 1974 a  jeho řeč při mimořádné 
gen. kapitule (30.09.1974), in: Analecta OFM-
Cap, 90 (1974), s. 279. 289.
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Již před vstupem ke  kapucínům 
byl znám v  rámci rodiny observan-
tů, spolu se Stefano Molinou, 
Francesco Ripantimi [z  Jesi] jako 
organizátor reformy v  rámci rodi-
ny observantů. Roku 1532 obdržel 
od Klementa VII bulu (In Suprema), 
dovolující zakládání domů usebrá-
ní, pro bratry toužící horlivěji za-
chovávat Řeholi. Roku 1534 však 
pochopil, že své touhy nejlépe usku-
teční přechodem ke kapucínům.5 

Krátce poté slavili kapucíni v  lis-
topadu 1535 v  Římě v  klášteře sv. 
Eufemie svou generální kapitulu. 
Při této kapitule 82 kapitulářů za-
stupujících jedenáct provincií zvo-
lilo v  září 1536 Bernardina Palliho 
za  svého generálního vikáře (mini-
stra), k  velké nelibosti Ludvíka Te-
nagli, který ho považoval za »příliš 
chladného«, za  muže vhodného 
spíše pro kontemplaci, než pro čin-
nost, který je »spíše knihomolem 
než správcem«.6 Ludvíkovo hodno-
cení bylo jistě předpojaté, protože 
i když měl nový gen. vikář »brilant-
ní a hluboké znalosti teologie«, tak-
že uměl vysvětlit »jemná rozlišení 
Duns Scota způsobem srozumitel-
nými staré selce«, měl také zku-
šenosti s  řízením, které získal již 
jako observant. Stejně tak vynikal 
i  svým vzorným způsobem františ-
kánského života. 

5 Srov. TURRADO RIESCO [Melchor de Pob-
ladura]: Historia generalis OFMCap., sv. I, 
Roma 1947, s. 36nn.

6 Srov. VITELLESCHI [Paulo da Foligno], in: 
MHOMC, sv. VII, s. 205. 207. 221nn.

Nejlepším argumentem pro obha-
jobu jeho kvalit je hlavní autorství 
Konstitucí z  roku 1536, jež jsou 
pravou příručkou kapucínského ži-
vota a také vznešeným komentářem 
na  františkánskou Řeholi. V  jejich 
textu dokázali zákonodárci skloubit 
to nejlepší z  charismatické svobo-
dy Stanov z Albaciny, s pokročilou 
naukou a duchovními náhledy dru-
hé generace bratří. Dokázali sladit 
rané poustevnicko-kontemplativní 
prvky s  apoštolátem a  »zbožným 
a svatým studiem plným lásky a po-
kory«. To od té doby zůstalo zákl. 
vlastností kapucínské reformy a je-
jich Konstitucí, něco jako její »řehol-
ní forma«.7 

Devět let jeho služby v čele Řádu 
(1535-1538; 1546-1552) nám po-
skytuje vhled do do nitra a spiritu-
ality raných kapucínských dějin, 
v nichž vytyčil další cestu pro vývoj 
kapucínského charismatu. Kronikář 
Matěj ze Salò při popisu jeho díla 
ve funkci gen. ministra „zvoleného 
pro upevnění a  vybudování refor-
my“, aplikuje na  něj Ezechielovo 
vidění o suchých kostech. „Pohlížel 
na reformu jako na vzkříšení rozhá-
zených a  nečistých kostí, a  proto 
se svými moudrými slovy a svatým 
životem snažil vtisknout do  nich 
krásný obraz sama sebe“.8 

7 Konst. 1536, č. 122. Srov. LECORNEY [Edouard 
d‘Alençon]: Primigeniae legislationis O.F.M.Cap. 
textus originales seu Constitutiones anno 1536 ordi-
natae et anno 1552 recognitae, Roma 1928, s. 76; 
BELLINTANI, in: MHOMC, sv. VI, s. 22. 

8 BELLINTANI, in: MHOMC, sv. VI, s. 279. 
17. 22.
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První řádoví kronikáři nám po-
skytují zřetelný popis jeho život-
ního stylu, který tak voněl pravým 
františkánským duchem. „Asti byl 
zbožný a  duchovní člověk, který 
se často modlil“; „modlil se velmi 
dlouze“; „k  modlitbě byl přita-
hován láskou“.9 Kdykoli se vrátil 
z  dlouhé a  únavné cesty, ze všeho 
nejdříve po příchodu do komunity 
„šel do kostela, kde strávil pozoru-
hodnou dobu v  modlitbě před nej-
sv. Svátostí“.10

Tento velkorysý zvyk zdravit sku-
tečnou hlavu domácnosti přetrvává 
mezi námi i dnes a učí tomu naši no-
vimistři. Ačkoli Stanovy z Albaciny 
s  ohledem na  přání sv. Františka 
předpisovaly jen jednu mši, které se 
měla účastnit celá komunita, Ber-
nardin měl ze zbožnosti ve  zvyku 
každé ráno celebrovat soukromou 
mši svatou. Jeho mše byly mezi bra-
třími pověstné kvůli „dlouhé pří-
pravě na ně, a dlouhém díkůčinění, 
trvajícím i  několik hodin“.11 Když 
to povinnosti dovolovaly, dokázal 
strávit modlitbou i šestnáct hodině 
denně. I v době, kdy byl gen. mini-
strem, modlil se alespoň šest hodin 
denně. Povzbuzoval bratry, aby 
„věnovali modlitbě tolik času, kolik 
je jen možné“.12 

Modlitba prostupovala i jeho pro-
mluvy. Bratři přijímali jeho napo-
menutí a výroky zcela bez diskuze. 

9 Srov. BELLINTANI, in: MHOMC, sv. VI, s.116. 
23; VITELLESCHI, in: MHOMC, sv. VII, s. 226.

10 Srov. BELLINTANI, in: MHOMC, sv. VI, s.23
11 Tamtéž. 
12 Tamtéž, s. 26.

Jeho slovo bylo v reformě označová-
no jako »ipse dixit« (on to tak řekl). 
Kdykoli bylo třeba vyřešit nějakou 
spornou otázku, stačilo říci: „Otec 
Asti řekl tak a tak“.13 

Současníci uchovávali Bernardino-
va slova ve  svém srdci stejně, jako 
dřívější bratři shromažďovali spisy 
sv. Františka a  výroky br. Jiljího. 
Citace, které nám předali kronikáři 
jako slova »čtyřech evangelistů re-
formy«, jsou často komentář na slo-
va sv. Františka, která Bernardin 
dlouho nosil ve  svém srdci a  která 
uváděl do  praxe. Modlitbu nazývá 
„základem řeholního života“, „bez-
pečným plavidlem na  rozbouřeném 
moři“, „hlavním cílem františkán-
ské Řehole“, „zástavou vytrvání až 
do konce“ a „voláním k Božímu ma-
jestátu o vylití jeho milostí“.14 

„Pokud byste se mně zeptali, proč 
nám sv. František dal Řeholi, od-
pověděl bych, že neměl žádný jiný 
cíl na  mysli, než osvobodit bratry 
od všech překážek a vést je ke svaté 
modlitbě. Příkazy Řehole odstraňu-
jí všechno, co by mohlo stát v cestě. 
modlitbě, a vybavují nás prostředky 
pro dosahování Boží lásky, která je 
naplněním celého Zákona. Pokud 
byste se mně ptali, jakou činnost 
si náš Otec František přál pro svůj 
Řád, odkázal bych na  to, co říká 
ve své Řeholi: »Modlete se k Bohu 
vždy s čistým srdcem«“.15 

Na jedné straně byl příznivcem za-
vádění studijních kurzů pro přípra-

13 Tamtéž, s. 27.
14 Tamtéž, s. 21. 
15 Srov. CROLI, in MHOMC, sv. III, s. 187.


