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77..  ffeebbrruuáárr::  ssvv..  KKoolleettaa  zz  CCoorrbbiiee,,  rreehhooľľnnííččkkaa  (13.1.1381 – 6.3.1447)  
Pôvod mena: z gréc. Nicolaós – víťazný v ľude, víťazstvo ľudu. 
Svätá Coletta (Nicolette) z Corbie – cez mnohé omyly a zlyhania až veľkej 
reforme františkánskej rodiny.  
Mohli by sme ju nazvať patrónkou tých, ktoré 
už zakúsili v životných voľbách vzorec 
POKUS – OMYL! Dôležité je, že 
došla do cieľa a dosiahla svätosť... 
„Aké je krásne, akú radosť dá 

milovať Boha a jemu slúžiť!“❤ Nie 
je to typická klariska, ktorá už 
v útlom veku ohúrená príkladom sv. 
Kláry a sv. Františka vstúpila 
do klauzúry a žila si svoj mystický 
život s Kristom uprostred 
spoločenstva sestier. Jej cesta mala 
veľa zlyhaní a búrok... ale 
po poriadku. Narodila sa starším 
rodičom, ktorí dlho nemohli mať 
deti, preto sa modlili k patrónovi ich 
mesta sv. Mikulášovi (san Nicola). 
Keď sa im narodilo dievčatko z úcty k 
nemu jej dali meno Nicoletta, ale všetci ju volali Coletta. Mala 17, keď ostala 
sirotou. Pod patronát si ju vzal benediktínsky opát a videl v nej rásť sestru 
benediktínku. Ale mladej Colette učarovala charizma sv. Františka, tak rozdala 
všetok svoj majetok chudobným a pridala sa k spoločenstvu zbožných žien 
(tzv. begine – spoločenstvo žien venujúcich sa modlitbe, službe chorým 
a chudobným, starostlivosti o chrám... s veľkým dôrazom na intenzívny 
duchovný život). Asi rok zotrvala v tomto spoločenstve ale jej duch bol 
nepokojný a trpel... Necítil, že toto je jej povolanie... prišlo prvé veľké 
sklamanie a zlyhanie. Opustila spoločenstvo a na naliehanie opáta vstúpila 
ku benediktínkam. Necítila vo svojom srdci istotu, ale poslúchla a vydala sa na 
cestu v ústrety ďalšiemu zlyhaniu. Keď odišla aj z tohto spoločenstva, mesto 
ňou opovrhlo. Stále priťahovaná františkánskou charizmou vstúpila 
ku klariskám, ale aj tam trpela. V tej dobe rád klarisiek prechádzal krízou... 
Túžila po živote podľa prvotného ideálu svätej Kláry, ale ten už značne 
vybledol... Sklamaná opäť odchádza... Bez peňazí, bez domova, bez opory... 

Stretla františkána, s ktorým sa radila a ktorý je odporučil pustovnícky život, 
v tej dobe to pre ženu znamenalo žiť zamurovaná v malom domčeku 
pri niektorom kostole a venovať sa modlitbe pokániu a ručným prácam. Mala 
vtedy 21 rokov. Takto v tichu a samote prežila 4 roky. V tomto tichu ju Boh 
povolával k novému poslaniu, reforme rádu klarisiek. Po všetkých 
„odchodoch“ si Coletta zaumienila, že vytrvá, neopustí svoje miesto. Mala 
však víziu: videla sv. Františka, ktorý sa v pokore modlil pred Ukrižovaným 
a prosil ho, aby mu dal Colettu na reformu františkánskej rodiny. Po porade 
so svojím duchovným vodcom a po dlhých modlitbách a rozlišovaní opustila 
svoju celu a zasvätila svoj život reforme františkánskej rodiny: klarisiek aj 
bratov. Nechcela vytvoriť niečo nové, chcela len, aby sa vrátili k pôvodnému 
ideálu. Obnovila niekoľko kláštorov. Keď za ňou prišiel Ján Kapistránsky, veľký 
reformátor františkánskej vetvy, chcel ju presvedčiť, aby svoje kláštory 
podriadila bratom. Coletta vytrvalo odmietala a tiež vytrvalo sa za neho 
modlila. A sám Boh zjavil Jánovi Kapistránskemu, aby neohrozoval jej reformu. 
Zomrela 66 ročná.          Z FB statusu sr. Caritas OSF 
Osemsmerovka s tajničkou:  
BELGICKO, BENEDIKTÍNI, CIRKEV, DOMINIKÁN, EXTÁZY, FRANCÚZSKO, 
FRANTIŠEK, FRANTIŠKÁNI, GENT, JEDNOTA, JÁNKAPISTRÁNSKY, KLÁŠTOR, 
KOLETA, KRÍŽ, 
MAJETOK, ÚCTA 
MODLITBA, 
NICOLETTE, 
POSLUŠNOSŤ, 
POVOLANIE, 
PREDSTAVENÁ, 
PUSTOVŇA, 
PÁPEŽ, PÔST, 
REFORMA, 
SEBAZAPRENIE, 
SVÄTÁ, SĽUBY,  
Predsavzatie: 
Nedať sa 
znechutiť nikým 
a ničím ani 
sebou samým. 
 


