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ÚVOD 

Za mohutnými vrcholy And, táhnoucích se 
po celé délce západního pobřeží Jižní Ameriky, 
leží v rovině při Tichém oceánu Lima, hiuvní 
město nynější republiky Peru. Úrodná rovina 
u pobřeží v šíři 50-150 km přechází náhle 
v pásmo hor, jež tu stojí velebně jako nebe-
tyčná hradoa. Údolími mezi strmými úpatími 
hor a mnohdy přes divoké rokle a holé, jižním 
sluncem rozpálené skály se divoce prodírají 
říčky, které ústí samostatně do Tichého oceánu. 

Do těchto krajů, kde se život vyvíjel až do 
16. století svým vlastním způsobem, nezná-
mým ostatnímu světu, přišli před čtyřmi sty 
lety Spanělé. Na troskách staroslavného krá-
lovství Inků budovali své panství. Po dlouhých 
krvavých bojích s domorodci bylo konečně 
zřízeno španělské království se sídlem v Li-
mě. V době, o níž budeme vypravovat, stálo 
město Lima teprve padesát let, tedy bylo tak-
řka na začátku svého vývoje. Ale již tehdy 
tam sídlil arcibiskup, stála tam katedrála a ně-
kolik kostelů, řádových a farních. Bylo to vli-
vem silné španělské kolonisace v dobytých ze-
mích bývalého království Inků. V Peru a v Li-
mě samé se život vytvářel již po evropském 
způsobu. Jen ujařmení Indiáni, kteří sloužili 
jako otroci nebo pracovali při těžkých pracích 
a stavbách, svědčili, že to není pravé Španěl-
sko. Kolonisátoři bohatli, hromadili zlato a 
stříbro, získané na zastrašených domorodcích, 
dařil se obchod. Ale se vzrůstajícím blahoby-
tem nastával úpadek mravů. V městech se 
rozmáhalo rozkošnictví, a zatím chudý lid a 
zotročení Indiáni hynuli hladem, utíkali z ves-
nic a prchali do hor. Mnoho Indiánů bylo ještě 
v pohanství, ale i ti, kteří se již obrátili, vra-
ceii se znovu ke svým bohům, ke svému nej-
vyššímu bohu Slunci. 
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A mezi tím, co hoří vesnice domorodců a 
touha po zlatu a rozkoších dostupuje vrcholu 
spíná k Bohu ve své poustevničce nevinné ru-
ce slabá dívka, a její zarosené oči prosí o smi-
lování nad hříšníky. Z vnuknutí Božího při-
chází do Limy z Tucumana z Argentiny svatý 
misionář František Solano a káže na limských 
ulicích pokání. Jeho hlas hřmí do tvrdých srdcí: 
„Neobrátíte-li se pokorně k Bohu a nebudete-li 
činit pokání, zahyne Lima!" A svatá panna 
ve své cele sahá k důtkám a mrská se. „To je, 
Pane, za hříchy moje a za hříchy světa." Slzy 
jí kanou z očí, i ony volají o milosrdenství. A 
Bůh se smilovává. Lidé se hlasitě vyznávají 
z hříchů a naplňují kostely. Místokrál se radí 
s arcibiskupem a volá k sobě Františka Solana, 
aby mu řekl totéž, co kázal lidu. 

Když se uklidněný lid vrací z chrámů s no-
vým předsevzetím a s úmyslem sloužit lépe 
Bohu, a život v Limě jde v nových kolejích, ni-
kdo si neuvědomuje, že to hlavně pokorná dív-
ka ve své osamělé cele uprosila jižjiž tresta-
jící ruku Boží. Děkuje za to Bohu a modlí se 
dál za svůj lid, a chce dále zůstati neznáma. 

Učitelkou duchovního vzrůstu svaté Růženy 
byla svatá Kateřina Sienská. 

Svatá Růžena byla žačkou tak horlivou a 
důslednou, že se zdá, jako by veliká světice si-
enská znova ožila. Proto ji tak rádi nazývají 
staří kronikáři druhou svatou Kateřinou. Ve-
liká myšlenka Dominikova, být jako úd mys-
tického Těla Kristova Kristovou spoluobětí Bo-
hu, zápalnou obětí lásky, a touto láskou se stát 
apoštolem u druhých — pronikla zcela život 
obou velkých dcer svatého Zakladatele. Být 
obětí a být apoštolem, být knězem a učitelem, 
jak to vyjadřuje heslo na znaku dominikánské-

ho řádu: Laudare, benedicere, praedicare —* 
chválit Boha, velebit a hlásat ho. 

6 



S V A T É D É T S T V I . 

Alžběta Růžena od Panny Marie se narodila 
20. dubna 1586. Její otec Kašpar de Flores, 
sloužící v královském vojsku, byl pravděpo-
dobně zchudlý španělský šlechtic. Dítě, které 
chudým rodičům dal Bůh a které mělo býti 
nejkrásnějším květem svého rodu a celé la-
tinské Ameriky, bylo pokřtěno o svatodušních 
svátcích, jimž říkají Spanělé též „rázové veli-
konoce". Po babičce dostalo dítě na křtu jmé-
no Alžběta, Izabela. V bělostných peřinkách 
vypadalo jako růžové poupě. Proto někteří 
připomínají tuto podobnost jejího spanilého 
obličeje s růží, a vyvozují z toho její druhé 
jméno. Jiný životopisec vypravuje, jak matka 
viděla nedlouho po křtu skláněti se nad ko-
lébkou spícího dítěte nádhernou červenou růži, 
která ihned zmizela. Užaslá a rozradostněná 
matka bere dítě z kolébky, líbá je a praví: 
„Od nynějška tě chci považovat za růži a ne-
chci tě jinak nazývat než Růžena." — Ale to 
neměla ráda babička. Považovala to za zne-
uctění svého jména. Tak docházelo v rodině 
k častým sporům o dceřino jméno. Babička i 
později nazývala vnučku Izabelou; a když Iza-
bela poslechla, dostala bití od matky; a sly-
šela-li na jméno Růžena, vzala na vnučku prut 
babička. Až v jejích pěti letech se spor ukon-
čil, když při svatém biřmování se arcibiskup 
rozhodl pro jméno Růžena. Uražená babička se 
upokojila; ale Růžena nebyla spokojena; obá-
vala se, že jí to jméno dali, aby zalichotili její 
kráse. To ji nemálo rmoutilo. Svůj žal vyje-
vuje nebeské Matce v Růžencové kapli domi-
nikánského kostela. Tu se jí zdá, jako by so-
cha Panny Marie oživla, a slyší laskavý hlas: 
»Tvé jméno se velmi líbí mému Dítěti, které 
ttiám na rukou, a ty se budoucně nebudeš jme-
novat jen Růžena," ale Růžena od Panny Ma-
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rie." — Dívenka se radostně vrací domů a pře-
mýšlí o úkolu, jaký jí byl svěřen zároveň 
š tímto jménem. R ů ž i se musí podobat, a 
z celého jejího života musí vanout vůně ctno-
stí. Nabídne se tedy Ježíškovi a jeho Matce 
za oběť a jejím jediným přáním bude, aby se 
jim líbila. — Tak se tehdy po prvé před očima 
pětiletého děvčátka objevil jeho budoucí život, 
život růže v zahradě Ježíškově. 

A brzy na to kleká znovu před sochou Rů-
žencové Panny Marie a slibuje jí ustavičnou či-
stotu po celý život. Růže musí být čistá, nepo-
skvrněná. Je-li pošpiněna hříchem, nevoní již 
a nelíbí se Ježíškovi. —A kdo by se divil, že 
se již tehdy v duši slabého dítěte vyvíjí síla 
k vyplnění úkolu daného jí samým Bohem! 
Vždyť i děti si Bůh vede, aby v nich byl osla-
ven, a aby byly nástrojem jeho vše pronika-
jící lásky a božské činnosti — i když snad 
v prvním rozbřesku života si na nich Bůh ten-
to úkol naznačuje jen symbolicky. 

Růženka měla milou, tichou povahu a byla 
miláčkem celého domu. Neplakala a nekřičela 
pro maličkosti, jak to dělávají mnohé děti, tak-
že se zdá, jako by ony byly v domě pánem. 
Jen jednou se dala do usedavého pláče, když 
si ji totiž matka vyšňořila, že půjdou na náv-
štěvu k jedné paní. Přestala, až jí matka slí-
bila, že tedy nepůjdou nikam. 

Když si kdysi přiskřípla palec těžkým víkem 
u truhly, nedala nijak najevo, jak to bolí. A t 0 

jí byly teprve tři roky. Ustrašená paní de Flo-
res vidí jen přibledlou dcerušku, jak schovává 
ručku pod zástěru. Ale za několik dní se utvo-
řil na palci pod nehtem vřed. Ranhojič od-
střihl nůžkami celý nehet, vymačkal vřed 
a divil se, jak ta tichá dívenka to může vydržet 
bez pláče. 

Jindy se jí vytvořil vřed na uchu. Volají 
ranhojiče, a ten bolavé místo vyřízl. Celou 
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hlavu dítěte jistě svírá prudká bolest, ale Rů-
žena tu stojí klidně, bez hlesu, jen třesení na 
celém těle svědčí, jak trpí. Matka se ptá, zda 
to hodně bolí. „Jenom trochu, maminko." 

Tu noc po bolestné operaci nezamhouřila 
Růžena oka pro bolest, hlava jen hořela. Matka 
ráno sňala s ucha obvaz, a vidí, jaká je to 
vlastně rána, a ne jedna. „Ale ubožátko, jak 
jsi jen mohla celou noc vydržet s takovou bo-
lestí, a ani sis nepostěžovala?" — „Vždyť ty 
bolesti nebyly tak nesnesitelné." — Ještě celé 
týdny ošetřuje ranhojič choré ucho. Nepama-
tuje se, že by se kdy byl setkal s takovou tr-
pělivostí, jako u malé Růženky. 

Jindy se jí z neopatrnosti dostal bob do no-
su -— opět se bez hlesu podrobuje ranhojiči, 
který rejdí dlouhými kleštěmi po citlivých mí-
stech nosní dutiny, aby jí bob vytáhl. 

Kdysi si hrála malá Růžena s ostatními 
dětmi. Při hře jí starší bratr postříkal vlasy 
blátem. Růžena nechala hry a chtěla utéci. 
Milý uličník na ni posměšně volal: „Sestřičko, 
co se tak baboníš? Nevídáno, trochu bláta ve 
vlasech! Nevíš, že krásné dívčí vlasy, to je o-
sidlo ďáblovo, co se do něho neopatrné duše 
snadno zaplétají? Nemysli si, že se tvoje vlasy 
tolik líbí Pánu Bohu, jak ty si na nich zaklá-
dáš!" 

Tato kazatelská slova padají dívce do duše 
jako balvany a drtí ji jako údery blesku. Bratr 
má svatou pravdu. A nepromluvil to snad k ní 
Bůh sám, aby ji více přitáhl k sobě? Vidí ve 
svém srdci přání být Ježíškovou růží, a jako 
protivu slyší bratrův hlas: Dívčí vlasy jsou 
osidlo ďáblovo. — V té chvíli se zalekla hrůzy 
Pekla a viděla, jak nešťastní jsou lidé, kteří 
tam spějí. Její mladou duši zalévá nová síla a 
touha oddálit se od strašného pekla a přiblížit 
Se co nejvíce k Ježíškovi. Ze srdce jí tryskají 
slova, která později tolikrát opakuje: „Ježíši, 
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buď požehnán! Ježíši, buď se mnou. Amen." 
Doma si pak odhodlaně ustřihla bohaté vlasy. 
Nezalekla se matky, která pak spustila veliký 
křik. Jen když se tím více přiblíží svému Ježíši. 

Od té doby se hrám vyhýbala. Nelákaly ji 
krásné loutky, chtěla být jen s Ježíšem. Říká-
vala, že takovými figurami mluví ďábel — 
měla na mysli též bůžky pohanských Indiánů. 
V odlehlém koutku v zahradě ji jednou našel 
bratr a ptal se jí, pročpak si nehraje s ostat-
ními dětmi. „Nech mě na pokoji!", odpověděla 
rozhodně. „Kdoví, zda je vůbec Pán Bůh u 
vás mezi vašimi loutkami." To se v ní již na-
léhavěji ozývala touha být jen Ježíšova. 

Jako dítě se Růžena chorobně bála. Zdálo 
se jí, že ve tmě na ni čeká v každém koutě 
hrozné strašidlo nebo černý pes. Částečně to 
měla po matce — ta byla rovněž tak bázlivá a 
nikdy by nevyšla sama v noci na dvůr. Rů-
žena viděla, jak jednou večer otec s matkou 
jdou zahradou domů. Hle, podivila se, matka 
si jde docela klidně, protože je s ní otec. A já 
bych se měla bát noční tmy, když mám stále 
svého Ježíše u sebe, nejen po boku, ale v srd-
ci? Matka se spolehne na smrtelného člověka 
a mně by nezaručila bezpečnost blízkost Spa-
sitelova? — Od té doby se nebála. Ovšem při-
rozený strach nezmizel rázem, ale už nikdy 
nepřevládl, vládla Růžena. Schválně vyhledá-
vala osamělá místa, kam by dříve byla ne-
vkročila za živý svět. Tak si vlastním úsilírn 
vypěstovala mužnou neohroženost a stateč-
nost. 

Jednou šla s matkou a s bratří mi — bylo ji 
tehdy asi dvanáct let — z jedné indiánské ves-
nice do Limy. Najednou se objevil na cestě 
splašený vůl. S ohlušujícím rykem se řítil př1" 
mo proti nim. Matka bez sebe hrůzou se dáva 
s chlapci do běhu, ale Růžena je prosí, aby 
klidně zůstali stát, jinak rozzuřené zvíře ješte 
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rozdráždí. A siama stojí uprostřed cesty a upírá 
oči k nebi. Zatím se zvíře se řevem přehnalo 
kolem nich a pádilo dál. Matka se ještě celá 
třese strachy, ale Růžena připomíná sourozen-
cům, aby jen vždycky důvěřovali Bohu, ať se 
děje cokoli. 

Podobná příhoda ji potkala v samém městě. 
Jela s matkou a jinými dámami po náměstí, 
když se tu rozlehly zděšené hlasy z vedlejší 
ulice. Ulicí se hnal býk, skákal se strany na 
stranu, zarýval rohy do země a vyhazoval hla-
vou kamení do vzduchu. Nikdo se neodvážil 
k rozběsněnému zvířeti ani přiblížit. A tu se 
žene býk zrovna proti jejich vozu. Zděšené 
dámy padají do mdlob, kočí skáče s vozu — 
jen Růžena sedí klidně a ujišťuje, že zvíře se 
vozu vyhne. Najednou se octne býk jedním 
skokem u samého vozu, ale jakoby zadržen 
neviditelnou silou, obrací se a pádí odtud. Sta-
tečná dívka nemyslí na to, jak svou odvahou 
vynikla nad ostatní dospělé. Jen zpívá v du-
chu chvalozpěv dobrému Bohu a se rtů jí 
splývají slova díků: „Nebojím se zlého — ne-
boť Ty se mnou jsi." 

S V A D L E N K A . 

Léta bezstarostného dětství ubíhala a Růže-
na sama poznávala, že je její povinností po-
máhati rodičům a spláceti jim tak jejich lásku 
a starost o ni. Nejvhodnějším zaměstnáním pro 
ni bylo šití a vyšívání. Naučila se tomu s po-
čátku u matky a pak snad i v městě. V rod-
ném domku pracovala společně ještě s něko-
lika děvčaty. Práce jim šla od rukou, zvláště 
když si spolu při práci zazpívaly. Tu jako by 
^ům byl prosycen samou radostí. Nejpoctivějši 
2e švadlenek byla Růžena. Chápala svou práci 
Jako pokyn od samého Boha a snažila se o do-
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konalé splnění svěřeného úkolu. Obětovala Bo-
hu svou práci a její myšlenky se nesly jen 
k němu. Její družky snad s počátku samy ne-
věděly, jak se Růžena takřka každým mávnu-
tím jehly přibližuje víc k Bohu a ze Buh se 
zalíbením pohlíží na každý její vyšitý kvítek. 

Umínila si, že každý svůj úkon při práci bu-
de konat s dokonalou poslušností. Nejmenší po-
kyn, ba každé přání matčino, splnila jako roz-
kaz nesmírně důležitý. Začala již tehdy žít ja-
ko řeholnice. Nechce ničím vládnout a nejmé-
ně sebou samou. Již tenkrát poznala, ne ovšem 
bez vnitřního působení Božího, cenu a zásluhy 
poslušnosti. Vždycky žádala matku o dovolení, 
smí-li vytáhnout ze skříně potřebnou látku ne-
bo hedvábí. Nejednou to matku podráždilo a 
odsekla dceři: „Proč mne tím stále obtěžuješ, 
Růženo? Vždyť to leží ve skříni. Proč si to 
prostě nevezmeš?" 

Na to jí dcera pokorně odpověděla: „Má prá-
ce nemá sama o sobě cenu před Pánem Bo-
hem. Proto ji chci obohatit zásluhou posluš-
nosti." 

Jednoho dne dokončila svou výšivku. Květy 
se stkvěly krásně vyšité, jako by je namalo-
val dovedný malíř. Paní de Flores vidí nád-
herné dílo, které stálo Růženu nemálo náma-
hy, a chtěla dcerušku poškádlit. Řekla jí: „U-
dělalas to všecko obráceně, dceruško!" Růžena 
dlouho neuvažovala, dala se znovu do práce, 
ač věděla, že to jen všecko zkazí. Když i s tím 
byla hotova a ukázala to matce, ta zrudla 
hněvem. Žasla nad dceřinou prostoduchostí. Ale 
klidná Růžena ji odzbrojuje něžnou odpovědí: 
„Milá matinko, vím dobře, že ty květy jsou 
pokaženy, ale tys mi to poručila, proto jsem 
poslechla." A stejně klidně, s dětskou radostí 
a s chutí opravuje pokaženou práci. 

Zisk za svou práci odevzdávala Růžena 
dičům. Odevzdala všechno a sama si nedělala 
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nároky na nic. Jí nemohly být odměnou pe-
níze, to by bylo příliš málo. Měla jinou odmě-
nu, a tou byl Bůh sám. Pracovala často až do 
vysílení. Posilovalo ji vědomí, že může dra-
hým rodičům prokazovat lásku a že ta láska ji 
stojí námahu. Poměry v rodině pana de Flo-
res nebyly příliš utěšené; otec se svým služ-
ným jistě nestačil na jedenáct dětí. To ostatní 
tedy vydělávala Růžena svou prací. Hledela si 
též zahrady; pěstovala květiny a posílala je do 
města na prodej. Výtěžek jí možná nenahra-
dil námahu, jakou měla s pěstěním a šlechtě-
ním svých růží, tulipánů, karafiátů a jiných 
květinek. Na ten výtěžek se jí tázal jeden kněz 
a dodal pak, že to asi sotva rodičům prospěje. 
Růžena mu s úsměvem odpověděla: „Výtěžek 
je ovšem malý, ale můj nebeský Ženich jej už 
dovede rozmnožit." 

Práce Růženu někdy velmi vysilovala. Vždyť 
často pracovala až do noci. Jednou ji potkala 
na ulici známá paní a viděla, jak je Růžena 
zesláblá. Radila jí, aby si odpočinula a šetřila 
se. „Ale jak bych se pak ospravedlnila před 
Bohem, kdybych nechala rodiče v bídě?" 

Bůh žehnal pilné švadlence v její práci. „Za 
jediný den udělala víc, než jiná švadlena za 
čtyři dni", praví jeden její životopisec. A při 
tom byla slabého těla, často nemocná, zesláblá 
po noční práci a modlitbě. 

S velkou radostí zdobila květinami oltáře 
v dominikánském kostele sv. Magdalény. I ej-
větší péči věnovala Růžencové kapli, které si 
nesmírně vážila pro milosti, jež jí tam dal Pán 
prostřednictvím Královny svatého Růžence. 
Nejednou jí napadlo, jak by to bylo krásné, 
kdyby své Královně mohla věnovat nový dra-
hocenný šat. Radostně se při tom dívala na 
sochu Panny Marie nad oltářem a zachytila 
odtud její mateřský úsměv. Jistě by dobrá 
Matka ráda přijala její dar, ale ona, Růžena, 
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je chudá a nemůže jí ho dáti. Umínila si tedy, 
že jí ušije duchovní šat a každého půl roku že 
jí dá nový. Napsala si do svého deníčku: „Já, 
Růžena od Panny Marie, nehodná její služeb-
nice, začínám s pomocí Boží šiti oděv Králov-
ně andělů. Bude zhotoven z 600 Zdrávasů, 
z 600 „Zdrávas Královno" a z 15 postních dní. 
Plá^ť bude opět z 600 Zdrávasů a „Zdrávas 
Královno", z 15 růženců a z 15 dní přísného 
postu. Lemování pláště bude tvořit opět 600 
Zdrávasů, pás a závoj rovněž tak. Do rukou 
jí dám věnec z květin; bude to 33 Otčenášů, 
Zdrávasů a Sláva Otci ke cti pozemského ži-
vota Ježíšova. Nyní je tedy šat hotov. Pochvá-
len buď Bůh a jeho přesvatá Matka! Nechť mi 
milostivě odpustí všecky mé přestupky a mou 
zapomětlivost. Chvála Tobě, Ježíši Kriste!" 

Podobný šat, kde přidává ještě své oběti a 
bičování, věnovala Jezulátku v Růžencové kapli. 

Její dílo bylo vždy tak krásně a jemně vy-
pracováno, že se lidem zdálo, že to dělaly ru-
ce andělské a ne lidské. Jako by se na její 
práci projevila ona krása jejích myšlenek, kte-
ré ji stále provázely, a jako by své životní 
přání a heslo, státi se vonnou růží, vyšívala i 
do svých nádherných ručních prací. I při práci 
se Růžena nořila do svého Boha, měla ho stále 
na mysli. Někdy seděla nehybně u svého stol-
ku, ruce roztaženy, v jedné ruce držela jehlu 
s nití, a oči jako by viděly Toho, jenž jí byl 
vším. Pro Růženu byla práce modlitbou. Práce 
ji neodváděla od jejího Miláčka, naopak, při ní 
se učila ještě většímu spojení s Ním. A On jí 
odpovídal svou stálou přítomností a láskou-
Vždyť věděla dobře, že Ježíš stojí u jejího ši-
cího stolku a dívá se s láskou na její práci. 

14 



t r n i t o u c e s t o u . 

Svatí nemívají ustláno na růžích. Světcům 
zřetelněji než jiným lidem zní do srdcí Kri-
stův hlas: „Kdo chceš při jiti za mnou, vezmi 
svůj kříž!" Život světců je nemyslitelný bez 
utrpení a sebezáporu. Mnozí lidé si předsta-
vují světce, kteří v pokoji a klidu a bez zvlášt-
ních trampot sloužili Bohu, svaté s nasládlým 
úsměvem a ověnčené růžemi, které se na ně 
snesly s nebe. Ale zapomíná se na kříže a utr-
pení, jimiž je poset jejich celý život. 

Růženiným cílem byl již dávno Ježíš. Vě-
děla, že se mu musí dokonale připodobnit v bo-
lesti, chce-li se jednou těšit z jeho slávy. Ne-
divme se proto, že vyhledává nej rozmanitější 
způsoby umrtvování. Vždyť se chce podobat 
božskému Mistru, zbičovanému, trním koruno-
vanému, poplivanému, pošlapanému do pra-
chu. Její trýznění těla, často tak krutá, nejsou 
cílem jejího duchovního života. Trýznění těla 
u svatých nikdy nebylo cílem, byl to jen pro-
středek k cíli, k spojení s Bohem, a ovšem 
účinný prostředek proti překážkám tohoto spo-
jení, totiž proti sobě samým, světu a ďáblu. 
Tvrdou sebekázeň u svatých nediktovaly je-
jich vlastní choutky, nýbrž horoucí, nezměrná 
láska k Tomu, jemuž se chtěli připodobnit. A 
tatáž láska vedla svatou Růženu. Pro ,o vedl-li 
Duch svatý duši slabé dívky a rozm íožoval-li 
v jejím srdci lásku a milost, tedy vzbuzoval 
v ní i touhu připodobniti se Ježíši co nejdo-
konaleji. Její bičování, tvrdé lůžko, posty — 
to vše bylo jistě pod vlivem milosti, která jí 
Plnila srdce. 

Jako dítě dostala Růžena do rukou životopis 
svaté Kateřiny Sienské. Poznala tam, jak tvr-
dou cestou vlastního sebezáporu a takřka sebe-
2ničení kráčela velká světice ze Sieny. Proto 
si Růžena umiňuje, že rovněž podrobí své tělo 
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tuhé sebekázni. Záliby ve světských radostech 
nikdy neměla. Po slovech bratrových, jenž se 
jí kdysi v dětství vysmál pro její vlasy, cítila 
odpor ke všemu strojení a marnivosti. Ovšem 
narazila na velkou překážku. Byla to její mat-
ka, žena naprosto opačného mínění než Růže-
na, stavící se s hrdou odmítavostí k duchovní-
mu životu své dcery. Je to vysvětlitelné. Don-
na de Flores nikdy nezapomínala na svůj šlech-
tický původ a v dceři Růženě viděla výcho-
disko z nynější nouze. V duchu si již předsta-
vovala, jak se Růžena co nejvýhodněji vdá. 
Proto na ní žádala, aby vystupovala na venek 
co nejuhlazeněji. Mnoho bohatých mužů se za-
jímalo o krásnou Růženu, ale ona všecky od-
mítla. Ač se tím hatily velkolepé plány hrdé a 
ctižádostivé paní de Flores, přece jen se tato 
dále pokoušela obměkčit svou dceru. Přikazo-
vala jí nosit rukavičky, krásný závoj na hlavu, 
prsteny a šperky. Růžena si někdy ani nevěděla 
rady s těmito matčinými vrtochy. Když jí jed-
nou matka poručila nacpati si podušky vlnou, 
protože viděla, že je má naplněny třískami, 
nacpala si je Růžena vlnou tak důkladně, že 
nebyly o nic měkčí než kus dřeva. 

Kdysi se sešla u její matky společnost dám. 
Paní de Flores poručila dceři, aby si dala na 
hlavu věnec z růží. Růžena se zdráhá, ale když 
není vyhnutí, dává si jej přece na hlavu, ale 
mezi růže zabodává do hlavy nepozorovaně o-
strou jehlici, aby jí připomněla utrpení bož-
ského Mistra. Jedna paní se kdysi divila, jake 
má Růžena krásné jemné ruce. To znamenalo 
pro ni spíše pokoření než chválu. Vstrčila tedy 
ruce do čerstvě zhašeného vápna, aby již na 
ní nebylo nic, čím by se světu líbila. 

Již jako dívka se zřekla požívati ovoce. Tři-
krát týdně jedla místo vařeného jídla pouze 
chléb a vodu. V patnácti letech přestala jís* 
maso vůbec. Připravovala si polévky z hořkých 
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bylin- Na zahradě si pěstovala na zvláštním 
záhonku hořké byliny, které si tam přesázela 
z lesa. Její obvyklou stravou v pátek bylo kou-
sek chleba se žlučí. Tu se stával její pokrm 
spíše rozjímáním o umučení Spasitelově, než 
skutečným pokrmem. Od svátku Povýšení sva-
tého Kříže do velikonoc jedla denně kousek 
chleba s hořkými rostlinami a v postě se vzdá-
vala i toho. Stačilo jí denně několik zrnek 
z granátového jablka a hlt ovčí žluči. V po-
svátné dny Svatého týdne, kdy prodlela celé 
dni na modlitbách v kostele, nejedla nic. Její 
milovaný Ježíš jí byl pokrmem. U něho zapo-
mínala na všechno, i na jídlo. Když se jednou 
dlouho do noci modlila a cítila pak takovou 
slabost, že myslela, že vysílením klesne, zjevil se 
jí sám božský Spasitel a dal jí napiti ze svého 
probodeného boku. S dychtivostí ssála božskou 
krev a do celého těla i duše jí vjela nová síla. 

Často se bičovala důtkami s železnými ře-
tízky. Když jí to později zpovědník zakázal, 
opatřila si s jeho svolením důtky z řemínků. 
Tento bolestný úkon své lásky k Bohu oběto-
vala za hříchy své, za zatvrzelé hříšníky a za 
duše v očistci. Byly-li rány na jedné straně 
příliš velké, bičovala druhou stranu, a když se 
rány zahojily, bičovala se znovu. Aby nemu-
sila zahodit řetězy ze svých zapovězených dů-
tek, ovinula si je kolem těla, jejich konce za-
mkla na zámek a klíček zahodila. O tomto no-
vém způsobu krutého pokání nikdo nevěděl, 
chtěla trpěti tajně. Avšak jednou v noci, když 
se dostavily její obvyklé bolesti v kyčlích, ji-
miž trpěla téměř celý život, a řetěz na jejím 
těle se jí zařezával do masa, zavolala k sobě 
indiánskou služebnou Marianu a prosila ji, aby 
Ji pomohla sejmout řetěz. Ovšem ten byl za-
mknutý a klíček zahozený. V nočním šeru 
^ tiché komůrce se ozývaly jen tiché steny do-
brovolné trpitelky. Užaslá Mariana šla pro kla-
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divo, aby pak společně zámek rozbily; Růžena 
zatím prosí Boha o pomoc. Zámek se sám ro-
zevřel a trpitelka s bolestí pomalu snímá řetěz 
s beder a kapky krve potřísňují lůžko. Když 
jí pak zpovědník poručil, aby řetěz odevzdala, 
posílá jej po kostelníkovi bratru Blažejovi k do-
minikánům do kláštera. 

Svému Spasiteli chtěla být podobna i trno-
vou korunou. Opatřila si stříbrnou čelenku, 
což jí matka s radostí povolila. Nevěděla ovšem 
nic o špičatých hřebíčcích, které byly upevně-
ny ve třech řadách uvnitř čelenky. Nikdo 
z domácích o tom neměl ani tušení, jen zpo-
vědník o tom věděl. Jednou se chystal pan de 
Flores potrestat rákoskou jednoho svého synka. 
Růžena se soucitu bratra chránila. Rozčilený 
otec odstrčil dceru a při tom se trochu prud-
čeji dotkl její čelenky. Hned jí začala s čela a 
se spánků kapati krev. Běžela tedy rychle do 
své světničky, tam sňala zakrvácenou korunku 
a umyla si spěšně čelo a spánky. Ve spěchu si 
ještě natáhla na hlavu čepec, ale tu již při-
chází ustrašený otec, který si myslel, že dceru 
poranil. Ale trnovou korunku již nebylo možno 
ukrýt. Před matkou musila Růžena ukázat své 
rány na hlavě. Pak dceřinu čelenku donesla 
matka rektorovi jesuitské koleje P. Villalobo-
sovi a důtklivě ho žádala, aby to Růženě co 
nejpřísněji zakázal. P. Villalobos byl též jed-
ním z duchovních rádců světice. Zavolal si ji 
k sobě a domlouval jí, aby již čelenky nepo-
užívala. Růžena však prosí tak vroucně a na-
léhavě, aby jí to dovolil, až rektor opravdu 
svolil. Ale žádal, aby ostré hřebíčky v čelence 
otupila. A když se vrací Růžena domů, velká 
radost jí plní hruď. Vždyť skrze P. rektora jí 
to dovolil Ježíš; On si přeje, aby pro něho tr-
pěla! 

Nejkrutějším předmětem pokání bylo její lo-
že. Ve dne, když bylo lůžko ustláno, nebylo na 
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něm vidět nic zvláštního. Obyčejná přikrývka 
pokrývala postel, pod hlavou byly dvě po-
dušky. Ale když v noci odhrnula přikrývku, 
lože se ukázalo v pravé drsné podobě. Místo 
slamníku sedm dřev, svázaných dohromady ře-
meny, a v mezerách mezi poleny byly střepi-
ny a špičaté kamení. Přikrývka byla z žíně, ob-
šitá na hořejší straně jemným plátnem. Po-
dušky byly nacpány třískami. 

Její touha, býti Ježíšovi podobna v utrpení, 
zde vyvrcholila. Uléhala na své lůžko ze dřeva 
a střepin, aby jí každý dotek špičatých kame-
nů, každý nejnepatrnější pohyb připomínal Je-
žíšovu lásku k ní. Někdy cítila zvláštní hrůzu 
před svým lůžkem, měla-li si jiti lehnout. 
Když jednou opět stála zcela bezradně ve stra-
chu u postele, zjevil se jí božský Spasitel a 
pravil jí: „Uvaž, dcero, oč tvrdší bylo moje 
lůžko na Kalvarii, na němž jsem pro tebe u-
snul spánkem smrti! Neležel jsem jen na špi-
čatém kamení, nýbrž jsem měl ruce i nohy 
probodeny ostrými hřeby. Rozjímej o tom na 
svém bolestném loži a láska ti řekne, že je na 
něm plno květin." Ta slova jí dodala takovou 
sílu, že jí připadalo, j«ako by lůžko bylo oprav-
du poseto samými květy. S tou tajemnou si-
lou byla sto spáti na svém lůžku celých pat-
náct let. 

Matka se však přece jednou dověděla, na 
čem Růžena spí. Zlostí téměř bez sebe chtěla 
jí postel rožházet.Ale jakýsi vnitřní hlas ji za-
držel. Žádala však zpovědníka, aby dceři ty 
choutky zakázal. Avšak dominikán P. Loren-
zana vzkázal, že je to vůle Boží, že Bůh s tím 
souhlasí. A tak Růžena trpěla dál. Jistě měla 
Při tom na mysli slova svatého Pavla: „Denně 
umírám." (I. Kor. 15, 31.) 

Když se jednou cítila Růžena velmi zesláblá 
Po dlouhé namáhavé práci, chtěla si uvařiti na 
Posilněnou trochu teplé polévky. Šla si tedy 
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