
Životopis 

Margareta se narodila kolem roku 1287 na hradě Metola, v Massa Trabaria (na hranicích mezi Um-
brií a italským regionem Marche), nedaleko Mercatello del Metauro, na územích patřících církvi. 
Její otec Parisio byl pánem hradu a říkali mu „cattano“ (kapitán), což byl titul, který náležel již jeho 
předchůdcům; její matka se jmenovala Emilia. Dítě se ale narodilo slepé a deformované, a její uro-
zení a bohatí rodiče neunesli tuto potupu. Otec tedy zamkl svou dceru do cely hradního kostela, 
aby „hanba“ zůstala skryta před očima světa. Děvče přijalo toto rozhodnutí bez vzpoury a zůstalo 
v klidu. Margareta strávila své rané dětství o samotě, věnovala se modlitbě a rozjímání, ve spole-
čenství s Bohem, v hlubokém tichu a vnitřním pokoji. 

Poté, co kvůli vojenským otřesům v regionu krátce pobývala na hradě u řeky Metauro, který se stal 
nezbytným, ji vzali rodiče do Città di Castello, ke hrobu jistého Jakuba (†1292), laického františ-
kánského mnicha, který nedávno zemřel v pověsti svatosti. Doufali, že bude moci uzdravit jejich 
dceru, ale dlouho očekávaný zázrak se nestal. „Zklamáni tímto pokusem“, vypráví životopisec 
14. století, „opustili ji v Città di Castello, bez soucitu, samotnou, bez zajištění, trpící nedostatkem 
jakékoliv lidské pomoci.“ 

Po určitý čas se bezmocná dívka toulala, prosila o chléb. Potom nalezla útočiště v malém městském 
klášteře sv. Markéty. Zde pobyla pouze krátce, protože přísný asketický způsob jejího života a její 
připomínky probudily nenávist řeholních sester. Sestry nebyly schopné vyrovnat se jejímu nedo-
stižnému příkladu, a proto ji z kláštera s nadávkami a urážkami vyhnaly. Po této mnohonásobné 
zradě, se Margarety nakonec ujal velmi zbožný manželský pár, Venturino a Grigia, kteří pro ni 
vyhradili malou místnost v horním patře jejich domu, tak aby se Margareta mohla svobodně věno-
vat modlitbě a kontemplaci. Margareta odplatila velkorysost svých adoptivních rodičů tak, že vlo-
žila své výjimečné charisma do jejich služby a do služby jejich příbuzných a známých. Věnovala se 
formaci a křesťanské výchově dětí svých dobrodinců, byla jemným a opravdovým průvodcem 
mnoha lidem, kteří se na ni obrátili pro radu a útěchu a více než jedenkrát chránila své přátele před 
vážným nebezpečím. Také se starala o chudé a ubohé ve městě. Navzdory své slepotě a zmrzačení 
dokázala být soucitnou sestrou všem ubohým. 

V domě svých adoptivních rodičů strávila dívka zbytek svého krátkého a prostého života. Svůj čas 
rozdělila mezi modlitbu, kontemplativní život a činnou lásku k bližním. Postila se v každé době, 
zřídka kdy spala, a když si zdřímla, ležela na podlaze a nikdy na posteli. Sdílením utrpení Ježíše, 
cítila se Margareta svázána se svým nebeským Ženichem, ztotožnila se s ním a tento život ve spojení 
jí dodával nevýslovnou jistotu a radost. Poté, co si oblékla kající oděv bratří kazatelů, docházela 
každý den do jejich kostela, kde se denně zpovídala a podílela se s velkou oddaností na slavení 
Eucharistie. Během mše často mívala nádherná vytržení.  

Když se její nemoc zhoršila, zavolala bratry, aby přijala svátost nemocných, vzdala Bohu díky a ze-
mřela v dokonalém vnitřním pokoji dne 13. dubna 1320 ve věku 33 let. 


