7.26. Dôverný vzťah cisára Mateja s kapucínmi z Linzu 1614
Matej, ktorý vystrieda r. 1612 plachého a zvláštneho brata Rudolfa II. a obnoví vládu
Habsburgovcov nad ríšou, pokračuje v nadštandardnom vzťahu medzi kapucínskym
rádom a Habsburgovcami, ktorý sa napokon prejavuje v starostlivosti o cisársku kryptu
v kapucínskom kláštore vo Viedni – a trvá doteraz. Bratia ľudu, ktorí prechádzajú
dedinami a údoliami, žijú z darov a v čase biedy prijímajú aj hladujúcich a nakazených
morom, získajú sympatie u chudobných aj bohatých, anonymných aj mocných. Ich
brány sa otvárajú príslušníkom každého sociálneho stavu, takže na miestach ako Linz si
žobrák doslova podáva kľučku s cisárom. Cisárova manželka po prvom stretnutí rýchlo
prejaví záujem o pastoráciu, ktorý vidno všade v Európe, tak ako mnohí ďalší vládcovia
s obľubou vyhľadávali medzi kapucínmi svojich osobných spovedníkov a radcov.
10115 Škodlivý morový jed v žiadnom prípade neustupoval, ale ukrutne zúril ďalej
v Čechách. Išlo to tak ďaleko, že za obeť padlo nielen mnoho ľudí skosených nákazlivým
morom – ich množstvo možno počítať na tisícky –, ale že padla za obeť dokonca
chovaná hydina, totiž domáce sliepky, ktorá sa nakazila zamoreným vzduchom.
V tomto nebezpečnom a žalostnom čase uvažovala Jeho Výsosť cisár Matej, že dá pre
spoločenské blaho svoju najvyššiu osobu (seba) do bezpečia. Opustil teda svoj pražský
dom a založil si rezidenciu v Linzi, kde zotrval počas celého morového nebezpečenstva.
Z tohto pobytu Jeho Výsosti v Linzi mali bratia kapucíni, ktorí prebývali v Linzi,
nemalý úžitok. Totiž Jeho cisárska Výsosť cisár Matej a jeho vznešená manželka
cisárovná Anna Mária si obzvlášť obľúbili a ctili pokorných chudobných, ktorí
nepoľavovali v dodržiavaní svojich sľubov a svojej reguly, ale sa ich so všetkou silou
držali. Dokonca ich poctili tak, že sa odobrali do nášho domu, vošli do nášho konventu,
z mimoriadnej lásky k nášmu rádu navštívili tamojších bratov, ako znamenie
mimoriadnej priazne podľa nemeckého zvyku každému zvlášť ponúkli ruky k úctivému
bozku.
Pri tomto stretnutí najvyššieho vodcu a cisára zemekruhu s bratmi sa
mimoriadnym spôsobom dostali dôvera a priateľstvo ctihodnému pátrovi Jánovi z
Benátok. Bol generálnym komisárom v Čechách a trávieval každú zimu v Linzi. Keď sa
teraz vznešená cisárovná Anna s ním zoznámila, robilo jej radosť stretávať sa s ním
častejšie a debatovať počas častých rozhovorov o otázkach jej spásy.

