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VYPRAVĚČ   
 František Narodil se v roce 1182 v italském městě Assisi. Jeho 
otec byl obchodník s látkami, matka pocházela z Francie. Ve 
svých dvaceti letech pocítil mocnou touhu vykonat něco velikého. 
Stal se rytířem a spolu s kamarády odjel na křižáckou výpravu. Po 
čase se však vrátil nemocný. 
 
Když se uzdravil, změnil se zcela jeho život a těžce nesl chudobu 
těch, kteří tkali a barvili látky pro jeho otce. Začal vnímat krásu 
přírody a žasnul nad Boží láskou projevenou ve stvoření. Jednou 
zaslechl hlas v chatrném kostelíku sv. Damiána za městem: 
“Františku, oprav dům, který se rozpadá.“ 
 
Když se František uzdravil, otec si přeje, aby z něho byl stejně 
úspěšný obchodník jako on. František však nemyslí na bohatství, 
ale na bídu chudáků a touží jim pomoci. 
 
 
 



 
OTEC  
Obchody jsou skvělé, podívejte se na ten damašek, pochází přímo 
z Damašku. To je kvalita, ohmatejte si ten materiál. Porovnejte to 
s našimi látkami, například s touto. 
 
KUPEC  
A jak se daří vašemu synovi? Už je zdravý? 
 
OTEC  
Chvála Bohu ano. Mše, které jsem dal za něj sloužit mne stály 
mnoho majetku. Ale tuto neděli s námi půjde i na mši. 
Už se nemohu dočkat,až mi začne pomáhat s obchodem. Chci mu 
to vše jednou předat. 
 
 
Melodie, přichází František, sedne si pod stromem na louce, Klára 
potichu k němu přichází/ 
 
 
KLÁRA  
Neruším tě, Františku? 
 
FRANTIŠEK překvapeně/ 
Kláro! 
 
KLÁRA  
Všichni si myslí, že si se zbláznil. Víš o tom? Když jsi šel do boje, 
tak lidi říkali, že jsi dobrý, bystrý, ale nyní jsi blázen. Neboť 
napodobuješ ptáčky, běháš za motýli, a prohlížíš si květiny. Podle 
mne jsi byl bláznem dříve, ne teď. 
 
 



 
Přichází otec a matka a zpovzdálí je pozorují 
 
 
 
MATKA  
Vidíš Pietro, mluví s ní. 
 
 
OTEC  
Chvála Bohu, vidíš, to mu pomůže. Neříkal jsem ti to? 
 
MATKA 
Ano, Klára je z dobré rodiny. 
 
Klára odchází  
 
OTEC  
No, ale s prázdnou kapsou. To málo, co dostane jako výbavu od 
svého otce nepomůže, aby mohla stát vedle něho. Ale když ji 
František chce, budu mít dost peněz pro oba. Františku! Jen se 
pojď podívat! 
 
 
Vede Františka k pokladnici, matka odchází 
 
 
Skoupil jsem všechno a nyní, nyní jsme na tom dobře. Je pravda, 
že válka ti přinesla ty horečky, ale pro obchod byla zlatým dolem. 
Jen pojď, pojď, samé zlato. Není to úžasné? Vidíš to? A podívej se 
například zde, co tomu říkáš? 
Teď máme dost peněz, abychom mohli rozběhnout vlastní výrobu.  
nezapomeň si to prohlédnout Františku, je to i tvoje věc. 
 



 
 
VYPRAVĚČ  
František prošel celou výrobnu látek a byl zdrcen tím, v jakých 
podmínkách tam chudí pracovali. Vyvedl je ven na světlo, aby 
uviděli slunce. 
 
 
 
V neděli, když šel František s rodiči do kostela opět viděl ty 
chudáky. Byl to houf otrhaných a ztrápených chudáků, který se 
tísnil za skupinou bohatých a krásně oblečených lidí, ke kterým 
patřil i on. Při pohledu do tváře Krista na kříži neunesl tento rozdíl 
a utekl z kostela ke kostelíku sv. Damiána, který byl za městem, 
polorozbořený. Když se opět vrátil do města, vyházel otci všechny 
látky z okna jejich domu. Chudáci je rychle sbírali a s radostí 
utíkali pryč. Otec, když to spatřil, velice se rozzlobil. 
 
 
FRANTIŠEK  
Otče, otče, musím se podělit . Naše poklady jsou v nebi, otče ne 
zde na zemi. Nebuď otrokem svého majetku, zahoď všechno jako 
já, buď svobodný!  
 
OTEC 
Ne, to není možné, ty ses Františku úplně zbláznil. Pojď, půjdeme 
před biskupa, jemu to pěkně vysvětlíš to tvoje blouznění!  
 
BISKUP  
Pane Bernardone, jak se odvažujete vyrušovat svého biskupa 
uprostřed modliteb? Což jste ztratili rozum?  
 
OTEC  
Není to moje vina, Vaše milost. Je tím vinný on, ten nešťastník, 
který mi zničil život. 



 
FRANTIŠEK  
Já, ano. Je to moje vina. Podřídím se vašemu rozsudku.  
 
 
OTEC  
Úplně pošlapal čest mojí rodiny, Excelence, Bůh ví, co jsem 
udělal pro jeho dobro, vychovával jej s láskou, jaké je otec 
schopný, zeptejte se kohokoli v městě, oni to potvrdí. Nikdy mu 
nic nechybělo. A nyní tento ničema vyhodil všechno moje jmění z 
okna. Všechen můj majetek pro zloděje. Všechno. Všechno.  
pláče 
 
 
BISKUP  
A ty, co řekneš na to všechno?  
 
 
FRANTIŠEK  
Jsem jeden z těch, kteří hledají světlo. Byl jsem slepý,ale slunce 
mne osvítilo a nyní dokáži vidět všechno tak jasně, tak jako jste to 
viděl i Vy, v ten den, když jste se rozhodl pro svatou církev. 
 
BISKUP  
Snad by jsi chtěl být knězem? 
 
FRANTIŠEK  
Ne, ne. Toho nejsem hoden. 
 
BISKUP  
Co si tedy přeješ? 
 
 
 
 



 
 
FRANTIŠEK  
Chci žít jako ptáci,  Musí existovat něco lepšího. Člověk, člověk 
má duši, ta je jeho pokladem. A právě toto musíme znovu najít. 
Tento poklad. Musíme znovu nalézt radost, žít svobodněji. Chci 
být chudý, ano. Chudý. Kristus byl chudý , i apoštolové byli chudí. 
/František předává své věci otci/ Otče, to jsou tvoje věci, tvůj 
majetek i tvoje jméno. 
 
 
 
 
VYPRAVĚČ  
Po čase šel František se svými novými bratry, kteří se postupně 
rozhodli jej následovat,do Assisi. Neměl strach z výsměchu, 
urážek, bití.   
Měl jistotu,že s nimi je sám Bůh. Jak dlouho bolestivě se hledá ta 
jistota. Bez ní nemá smysl jediný krok. Šel a četl evangelium, 
zpíval,jak jej naučili ptáci v povětří, oslavoval Boha. Už nešlo 
neobdivovat sedmikrásky, kresby na motýlích křídlech. Z čeho 
všeho jen dokáže mít člověk radost, když se učí vnímat krásu. 
 
 
 
 

 
Píseň 
Pane, učiň mne nástrojem svého pokoje. 
 
 
 


