
Svatá Kateřina Sienská 
 

 
Svatá Kateřina Sienská (vlastním 
jménem Caterina Benincasa), se 
narodila 25. března 1347 v Sieně 
a zemřela 29. dubna 1380 v Římě. 
Byla členkou Třetího řádu sv. 
Dominika - sdružení, určeného 
laikům. Pohřbena je v bazilice 
Santa Maria sopra Minerva. 
Svatořečena byla papežem Piem 
II roku 1461. Blahoslavený Pius IX 
ji učinil patronkou Říma vedle 
svatých Petra a Pavla a Filipa 
Neri. Pius XII ji jmenoval 
patronkou Itálie, spolu se svatým 
Františkem z Assisi. Za učitelku 
církve byla prohlášena v roce 1970 papežem Pavlem VI. Svatý Jan Pavel II ji jmenoval 
patronkou Eropy spolu se svatou Terezií Benediktou od Kříže a svatou Brigitou Švédskou. 
Dokázala přimět papeže Řehoře XI k přestěhování z Avignonu do Říma. Jako dítě měla vize 
Krista, kterému zasvětila svůj život. Ve 21 letech prožila mystickou svatbu s Kristem. Měla 
stigmata, ale vyprosila si, aby nebyla viditelná navenek. Mnoho cestovala, měla velký vliv na 
politické záležitosti své doby. Dokázala usmířit znepřátelená města. Napsala 381 dopisů, 
mnohé z nich adresovala vlivným osobám své doby - králům, představeným řádů, papežům. 
Dopisy diktovala, protože neuměla psát. Jejím největším dílem je kniha Dialog s Boží 
prozřetelností. Tato kniha byla diktována během extází. Obsahuje moudrost, vlitou od Boha. 

 
Několik citátů od negramotné laičky - Kateřiny ze Sieny. Vidíme na nich, proč je učitelkou 
církve, obhájkyní papežství a naší drahou patronkou: 
 
Buď tím, kým tě chce Bůh mít a zapálíš svět. 
 
Začni se ve všem chovat statečně. Vyžeň temnotu a šiř světlo. Nehleď na svou slabost. Raději 
si uvědom, že v Kristu ukřižovaném můžeš učinit všechno. 
 
Nejsi odměňován podle své námahy nebo podle času, ale podle míry své lásky. 
 
On ti poskytne cestu i prostředky - takové, které by sis ani nebyl schopen představit. Nech 
všechno na něm, osvoboď sebe sama na kříži a najdeš sebe sama v plnosti. 
 
Hlásej Pravdu, jako bys měl milión hlasů. Je to mlčení, co zabíjí svět. 
 
Duše nemůže žít bez milování. Musí mít něco, co bude milovat, neboť byla stvořena k 
milování. 
 
Jen skrze stíny přicházíme k poznání světla. 



 
Služebníku Božímu: Každá doba je ta správná doba a každý čas je ten správný čas. 
 
Nikdy nebylo ničeho velkého dosaženo bez velkého utrpení. 
 
Máme pro Boha tak velkou cenu, že přišel žít mezi námi... a dovést nás domů. Žádná cesta 
pro něj není dost dlouhá, aby nás našel. Dokonce se nechá i vyzdvynout vysoko na kříž, aby 
nás přitáhl zpět k sobě. Naší odpovědí může být jen milovat Boha pro jeho lásku. 
 
Už jsme slyšeli dost kázání na to, abychom zůstali mlčet. Křič statisíci jazyky. Vidím, že svět je 
shnilý díky mlčení. 
 
Je to podivné, že tak mnoho utrpení je zapříčiněno nepochopením skutečné Boží podstaty. 
Boží srdce je něžnější než první polibek Panny jejímu Ježíšovi. A Boží odpuštění všeho, 
jakéhokoli skutku nebo myšlenky, je jistější, než naše vlastní existence. 
 
Musíš věřit v pravdu, že cokoli ti Bůh dává nebo dopouští, je pro tvou spásu. 
 
Nespokoj se s malými věcmi, neboť Bůh chce velké věci. 
 
A čeho bychom se měli bát? Náš kapitán na tomto bojišti je Ježíš Kristus. Už jsme poznali, co 
musíme dělat. Kristus pro nás spoutal naše nepřátele a oslabil je, takže nám už nemohou 
ublížit, leda bychom se rozhodli jim to dovolit. Musíme tedy bojovat statečně a poznamenat 
se znamením Nejsvětějšího Kříže. 
 
Obohať svou duši v nesmírné dobrotě Boží: Otec je tvůj stůl, Syn je tvůj pokrm, a Duch svatý 
na tebe čeká, aby si z tebe učinil svůj příbytek. 
 
Hlásej pravdu a nemlč kvůli strachu. 
 
Ďábel se děsí srdcí, planoucích láskou Boží. 
 
Samozřejmě, že jsi nehodný. Kdy myslíš, že budeš hoden? Nebudeš více hoden na konci, než 
jsi byl na začátku. Jedině Bůh sám je hoden sebe. Jedině on sám nás může učinit hodnými 
jeho samého. 
 
Tento hřích (homosexuálního spojení), nejen že uráží mne, jak jsem říkal, ale také ďábly, ze 
kterých si tito ubožáci udělali své pány. Ne, že by se to ďáblům nelíbilo proto, že by snad 
měli zálibu v čemkoli dobrém, ale proto, že jejich přirozenost byla původně andělská. A 
jejich andělská přirozenost způsobuje, že si oškliví pohled na páchání tohoto konkrétního 
hříchu. Jistě, pospíchají, aby vypustili šíp otrávený žádostivostí, ale když oběť přistoupí ke 
spácháchání tohoto hříchu, odvracejí se z důvodu, o kterém jsem ti říkal. 
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