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„Ak by som sa niekedy stala svätou – určite budem sväticou, temnoty. Budem nepretržite chýbať
v nebi – aby som zažala svetlo
tým, ktorí žijú na zemi v temnote.”
Keď berieme tieto slová Matky
Terezy ako jej „misijné vyhlásenie”,
potom nám poskytujú kľúč k pochopeniu jej duchovného života
a vlastne celého jej života. „Poď,
buď mojím svetlom,” žiadal ju
Ježiš a Matka Tereza sa usilovala,
aby v životoch tých, ktorí prežívali
temnotu, bola práve týmto svetlom Božej lásky. Za svoje poslanie však musela paradoxne
a celkom neočakávane zaplatiť
tým, že sama žila v „hroznej temnote”. V liste jednému zo svojich
duchovných vodcov napísala:
„Teraz, otče, – od štyridsiateho
deviateho, alebo päťdesiateho
roku ten hrozný pocit straty – tá
nevýslovná temnota – tá samota
– tá nepretržitá túžba po Bohu
– ktorá vrýva bolesť hlboko do
môjho srdca. Temnota je taká,
že naozaj nevidím – ani svojou
mysľou, ani svojím rozumom –
miesto, ktoré v mojej duši patrí
Bohu, je prázdne. – Keď je bolesť
z túžby taká veľká – len túžim
a túžim po Bohu – a potom cítim
– že On ma nechce – že On
tam nie je – ...Boh ma nechce.
– Niekedy – počujem iba svoje
srdce, ako volám – „môj Bože,”
a nič iné neprichádza. – Muka
a
bolesť,
ktorú
nemôžem
vysvetliť.”
Na začiatku ju skúsenosť temnoty
zaskočila. Nakoľko zažila vysoký
stupeň zjednotenia s Bohom, zmena ju nielen prekvapila, ale tiež
doslova mučila? Pretože nebola
schopná cítiť jeho prítomnosť, ako
ju cítila predtým, bola zmätená
a mala strach. Išla „nesprávnou
cestou”? Hľadala možné dôvody
zdanlivej Božej neprítomnosti. Veď
predtým sa je Božia prítomnosť
zdala taká skutočná... Túto Božiu

DOBRÝ PASTIER
rok so svätými

SVÄTÁ
TERÉZIA
Z KALKATY
* 27. august 1910
+ 5. september 1997
sviatok: 5. september
neprítomnosť pripisovala najprv svojej hriešnosti a slabosti
a dochádzala k záveru, že temnota ju očisťuje od nedokonalostí.
S pomocou duchovných vodcov
postupne pochopila, že bolestné
vnútorné zážitky sú podstatnou
súčasťou prežívania jej poslania.
Bolo to podieľanie sa na Kristovom utrpení na kríži – s konkrétnym dôrazom na Ježišov smäd
ako tajomstvo jeho túžby po
láske a spáse každej ľudskej osoby. Nakoniec vo svojom tajomnom utrpení spoznala odtlačok
Kristovho utrpenia vo svojej duši.
Žila tajomstvo Kalvárie – Kalvárie
Ježiša a Kalvárie chudobných.
Prežívanie tejto vnútornej skúsenosti bolo neodlučiteľnou črtou
jej povolania, najnáročnejšou
požiadavkou jej misie a najvyšším
vyjadrením jej lásky k Bohu
a k jeho chudobným. Okrem toho,
že sa postarala o utláčaných
a vydedencov ľudskej spoločnosti, bola ochotná a rozhodnutá prijať ich materiálne a duchovné utrpenie, ich stav, že sú
„nechcení, nemilovaní, bez opatery”, že nemajú nikoho.
Z tohto ťažkého a dlhodobého
utrpenia mohla byť zúfalá,
namiesto toho žiarila pozoruhodnou radosťou a láskou. Bola nao-

zaj svedkom nádeje, apoštolom
lásky a radosti, pretože stavbu
svojho života vybudovala na
čírej viere. Vyžarovala akýsi druh
„jasu”, ako to popísal Malcolm
Muggeridge, jasu, ktorý vyvieral
z jej vzťahu s Bohom.
Sama Matka Tereza si bola dobre
vedomá neobyčajných okolností
svojho povolania a nezvyčajného spôsobu, akým ho mala
uskutočniť. Vždy zdôrazňovala,
že si želá, aby všetky dokumenty,
odhaľujúce inšpiráciu založenia
Misionárok lásky, boli zničené.
Mala strach, že by sa jej mohlo
dostať pozornosti, ktorá – ako verila – patrila iba Bohu. Nikdy
nechcela Bohu zavadzať v Jeho
diele, túžila po tom, aby videli
Boha a nie ju. Bola ceruzkou
v
Božích
rukách.
To
čo
robila charakterizovala krásnou
vetou, v ktorej sa odzrkadľuje
jej pokora, ale zároveň uvedomenie si konkrétneho a osobného poslania – slúžiť Bohu
v najchudobnejších z chudobných. – „To, čo robíme, je len kvapkou v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.”
Kedykoľvek Matka Tereza bola
vyzvaná, aby hovorila, vždy opakovala s pevným presvedčením:
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„Svätosť nie je prepychom
niekoľkých, ale jednoduchou
povinnosťou pre teba a pre mňa.
Táto svätosť je intímna jednota
s Kristom. Ver, že Ježiš a jedine
Ježiš je život. Svätosť nie je nič
iné, iba ten istý Ježiš intímne
žijúci v tebe.” Žijúc v tejto intímnej jednote s Ježišom v Eucharistii
a v chudobných „24 hodín
denne”, ako sama hovorievala, sa
Matka Tereza stala skutočne kontemplatívnou v srdci sveta. „Preto
my sa modlíme prácou – lebo ju
vykonávame s Ním, vykonávame
ju pre Neho, tým Ho milujeme.
V milovaní prichádzame viac
a viac do tejto jednoty s Ním,
dovolíme mu žiť svoj život v nás
a toto žitie Krista v nás je svätosť.”
Modlitba „Vyžarovanie Krista”,
ktorú
zostavil
John
Henry
Newman, bola jednou z najobľúbenejších modlitieb Matky Terezy.
Zvolila si túto modlitbu ako prvú
prednášanú, každý deň po Svätom prijímaní Misionárkami lásky
– dodnes sa modlia túto modlitbu
ako prvú po svätom prijímaní:
Drahý Ježišu,
pomôž mi rozšíriť Tvoju vôňu,
kdekoľvek pôjdem. Zaplav moju
dušu Tvojím Duchom a životom.
Prenikni a ovládni moje celé bytie tak úplne, aby môj život mohol byť vyžarovaním Tvojho. Žiar
cezo mňa a buď tak vo mne,
aby každá Duša, s ktorou sa stretnem, mohla cítiť Tvoju prítomnosť
v mojej duši.
Nech sa pozrú hore, a viac nevidia mňa, ale iba Ježiša! Zostaň so
mnou a potom začnem žiariť tak,
ako žiariš Ty, aby som bola svetlom pre iných.
Svetlo, Ó Ježišu, bude všetko
od Teba, žiadne z toho nebude
moje. Budeš to Ty žiariť na iných
cezo mňa. Nech Ťa tak chválim
spôsobom, aký máš najradšej –
Žiarením na tých, čo sú okolo
mňa.
Nech Ťa ohlasujem bez ohlasovania, nie slovami, ale príkladom,
príťažlivou silou, sympatickým

vplyvom toho, čo robím, plnosťou
lásky, ktorú moje srdce nosí
pre Teba. Amen.
NOVÉNA K SVÄTEJ
TERÉZIE Z KALKATY
Boh sa prihovára v tichu
Skôr ako začnete, nájdite si tiché
miesto, ktoré vám pomôže k dobrej modlitbe, najlepšie v kostole
alebo kaplnke pred Najsvätejšou
sviatosťou. Stíšte sa vo svojom
vnútri, lebo „Boh je priateľom ticha.” Vždy na nás čaká v tichu,
aby k nám rozprával, aby nás
počúval. „V tichu našich sŕdc Boh
rozpráva o svojej láske. Vo svojom tichu dovoľujeme Ježišovi,
aby nás miloval” (Matka Tereza).
Prečítajte si niektoré alebo
všetky citáty ponúkané na každý
jednotlivý deň a nechajte nimi
preniknúť vaše srdce. Zostaňte
chvíľu so slovami Matky Terezy
a dovoľte jednej z myšlienok,
aby vo vás rástla a celý deň
vás sprevádzala. Zjednoťte sa
so všetkými bratmi a sestrami
vo svete, ktorí trpia v temnote
a bolesti, a potom sa zbožne pomodlite modlitbu k svätej Tereze
z Kalkaty. Môžete tiež vykonať
nejaký konkrétny skutok lásky pre
niekoho zo svojej rodiny, komunity alebo zo susedstva, a tým
v priebehu novény hlbšie prežívať
ducha a posolstvo Matky Terezy.
Modlitba k svätej
Tereze z Kalkaty
(modlíme sa každý deň novény)
Svätá Tereza z Kalkaty, ty si dovolila neutíchajúcej láske Ježiša na
kríži, aby v tebe horela ako živý
plameň, a tak si sa stala svetlom
jeho lásky ku všetkým. Vypros
mi od Ježišovho Srdca (tu Vložte
svoju prosbu). Nauč ma, aby
som dovolil(a) Ježišovi preniknúť
a vlastniť celú moju bytosť
tak naplno, aby aj môj život
vyžaroval jeho svetlo a lásku
k druhým ľuďom. Amen.
Nepoškvrnené srdce Panny
Márie, Príčina našej radostí,
oroduj za mňa. Svätá Tereza
z Kalkaty, oroduj za mňa.

Prvý deň
Poznať živého Ježiša
„V hĺbke každého ľudského srdca je poznanie Boha. A v hĺbke
každého ľudského srdca je túžba
komunikovať s ním.” „Čím viac
Boha poznáme, tým viac mu
budeme dôverovať.” „Musíme
poznať Boha a to, že Boh je láska, že nás miluje a že každého
z nás stvoril pre niečo väčšie.
Stvoril nás, aby sme milovali a boli
milovaní.” „Skutočne poznáte
živého Ježiša nie z kníh, ale keď
ste s ním vo svojom srdci?” „Sme
presvedčení o Kristovej láske
k nám a našej k nemu? Čo musíme robiť, aby sme získali toto
presvedčenie? Musíme poznať
Ježiša, milovať Ježiša, slúžiť
Ježišovi. Poznanie vás urobí silnými ako smrť. Poznáme Ježiša
skrze vieru: z rozjímania o jeho
slove v Písme, z načúvania
tomu, ako hovorí cez Cirkev,
a skrze dôverné spojenie v modlitbe.”
Myšlienka na deň
Nehľadaj Ježiša v ďalekých
krajinách; nie je tam. Je ti nablízku, je v tebe. Poproste o milosť
dôverného poznania Ježiša.
Pomodlite sa modlitbu k svätej
Matke Tereze.
Druhý deň
Ježiš ťa miluje
„Osobná láska, ktorú k vám
Ježiš
má,
je
nekonečná.”
„Pre Boha ste vzácni. Čaká,
kým k nemu v modlitbe prídete.
Chce vás vyznamenať tým,
že vás naplní svojou prítomnosťou.”
„Čo to znamená: byť sám
s Ježišom? Neznamená to, že budete sedieť osamote, ponorení do
svojich
myšlienok.
Znamená
to, že viete, že je Vám nablízku, že Vás miluje, že ste
pre neho drahocenní, že je do
Vás zamilovaný. Povolal Vás
a vy mu patríte. Pokiaľ to viete, budete schopní čeliť akémukoľvek
zlyhaniu, pokoreniu, utrpeniu, keď
si uvedomíte Ježišovu osobnú lásku
k Vám a vašu k nemu.” „Diabol sa
môže pokúšať zneužívať životné
zranenia a niekedy aj naše chyby, aby Vám dal pocit, že nie je

Farnosť Dobrý pastier

Myšlienka na deň
Vzájomná láska je tou najistejšou
cestou k veľkej svätosti.
Poproste o milosť stať sa svätým.
Pomodlite sa modlitbu k svätej
Matke Tereze.
Keď mala Matka Tereza verejne hovoriť, často s pevným presvedčením opakovala: „Svätosť nie je prepych pre
niekoľkých ľudí, ale vaša aj moja
prostá povinnosť.” Svätosť je
dôverná láska k Ježišovi a spojenie s ním: „Čím nežnejšie milujeme, tým svätejšími sa stávame.
Nebojte sa milovať Ježiša celým
svojím srdcom, celou dušou, celou silou. Jeho láska je nežná,
nezmerateľná, stačí ho len milovať
a dôverovať mu. Ježiš vás miluje
neobyčajnou láskou.” Tým, ako
žila v tomto dôvernom spojení
s Ježišom v Eucharistii a v chudobných „dvadsaťštyri hodín denne”,
ako hovorievala, sa Matka Tereza
stala skutočne kontemplatívnym
človekom v samom srdci sveta.
„Keď svoju prácu konáme spolu
s ním, zároveň sa modlíme – lebo
ak ju robíme s ním, preňho, práve
tým ho milujeme. A keď ho milujeme, blížime sa čoraz viac
k zjednoteniu s ním a umožňujeme
mu, aby v nás žil svoj život. Kristov
život v nás, to je svätosť.”
Vyžarovať Krista. Jednou z obľúbených modlitieb Matky Terezy
bola
modlitba
„Vyžarovať
Krista”, ktorá sa nachádza
v Meditáciách a modlitbách
(Meditations and Prayers) Johna
Henryho, kardinála Newmana.
Pretože
nádherne
vyjadruje
jej túžbu byť dôverne spojená
s Ježišom a „dávať len Ježiša”
druhým, vybrala ju, aby sa ju Misionárky lásky každodenne modlili ako prvú modlitbu po Svätom
prijímaní. Modlitba „Vyžarovanie
Krista”,
ktorú
zostavil
John
Henry Newman, bola jednou
z najobľúbenejších modlitieb
Matky Terezy. Zvolila si túto modlitbu ako prvú prednášanú,
každý deň po Svätom prijímaní
Misionárkami lásky – dodnes sa
modlia túto modlitbu ako prvú
po Svätom prijímaní:

Drahý Ježišu,
pomôž mi rozšíriť Tvoju vôňu,
kdekoľvek pôjdem.
Zaplav moju dušu Tvojím
Duchom a životom.
Prenikni a ovládni moje celé
bytie tak úplne, aby môj život
mohol byť vyžarovaním Tvojho.
Žiar cezo mňa a buď tak vo
mne, aby každá duša, s ktorou
sa stretnem, mohla cítiť Tvoju
prítomnosť v mojej duši.
Nech sa pozrú hore, a viac nevidia mňa, ale iba Ježiša!
Zostaň so mnou a potom
začnem žiariť tak, ako žiariš Ty,
aby som bola svetlom pre iných.
Svetlo, ó Ježišu, bude všetko od
Teba, žiadne z toho
nebude moje. Budeš to Ty žiariť
na iných cezo mňa.
Nech Ťa tak chválim spôsobom,
aký máš najradšej – žiarením na
tých, čo sú okolo mňa. Nech
Ťa ohlasujem bez ohlasovania, nie slovami, ale príkladom,
príťažlivou silou, sympatickým
vplyvom toho, čo robím,
plnosťou lásky, ktorú moje srdce
nosí pre Teba.

O relikviách
viac informácii:
https://modlitba.sk/?p=11509
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Odkiaľ pochádza katolícka
tradícia?
Písmo nás učí, že Boh pôsobí
prostredníctvom relikvií, najmä
v zmysle vyliečenia. V skutočnosti, keď skúmame, čo Písmo hovorí
o posvätných relikviách, dostaneme odpoveď, že relikvie majú
za následok uzdravenia. Učí nás
o tom aj písmo:
Potom Elizeus zomrel a pochovali
ho. V tom roku však prichádzali do krajiny moabskí lupiči. Keď
raz pochovávali akéhosi muža,
zazreli lupičskú bandu a hodili
toho muža do Elizeovho hrobu.
Len čo sa ten muž dotkol Elizeových kostí, ožil a stal si na nohy.
(2 Kr 13, 20-21).
… na inom mieste nájdeme:
Vtedy k nemu odzadu pristúpila istá žena, ktorá dvanásť rokov
trpela na krvotok, a dotkla sa
obruby jeho odevu. Povedala
si totiž v duchu: „Ak sa dotknem
čo len jeho odevu, ozdraviem.”
Ježiš sa obrátil a keď ju zazrel,
povedal: „Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila.” A žena bola od
tej hodiny zdravá. (Mt 9, 20-22).

Čo je relikvia?

… alebo:

Relikvie sú fyzické objekty, ktoré
majú priamu súvislosť so svätými
alebo s Pánom Ježišom. Obvykle
sú rozdelené do troch tried:

Rukami apoštolov sa dialo množstvo znamení a divov medzi ľudom. Všetci svorne zotrvávali
v Šalamúnovom stĺporadí. Ale nik
iný sa k nim neodvážil, pripojiť, no
ľud ich velebil a čím ďalej, tým
viac pribúdalo veriacich Pánovi; veľké množstvo mužov a žien.
Ešte aj na ulice vynášali chorých
a kládli ich na postele a lôžka,
aby aspoň Petrova tôňa padla
na niektorého z nich, keď tade
pôjde. (Sk 5, 12-15).

- Relikvie 1. stupňa sú telá alebo
telesné úlomky svätca v podobe
kúskov kostí alebo mäsa.
- Relikvie 2. stupňa sú niečo, čo
svätý osobne vlastnil, ako napríklad košeľu alebo knihu (alebo
fragmenty týchto predmetov).
- Relikvie 3. stupňa sú tie objekty,
ktorých sa svätý dotkol alebo sa
dotkli relikvie prvého, druhého
alebo tretieho stupňa.
Slovo relikvia znamená „fragment“ alebo „pozostatok veci či
predmetu.”

V každom z týchto prípadov Boh
uzdravil pomocou hmotného
objektu. Nástroj na vyliečenie
bol dotyk s takýmto objektom.
Je veľmi dôležité poznamenať,
že príčinou uzdravenia je Boh;
relikvie sú prostriedkom, prostredníctvom ktorého koná. Inými slovami, relikvie nie sú čarovné. Ne-
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obsahujú silu, ktorá je im vlastná
alebo akási moc mimo Boha.
Každé dobro, ktoré sa prejavuje
prostredníctvom relikvií, je Božím
činom. Ale skutočnosť, že Boh
sa rozhodne použiť relikvie svätých na uzdravenie a zázraky,
nám hovorí, že chce pritiahnuť
našu pozornosť k svätým ako
k „modelom a príhovorcom”
(viď Katechizmus katolíckej cirkvi,
828).
Kedy vlastne začalo uctievanie
relikvií?
Uctievanie datujeme už od najstarších čias kresťanstva, počas
samotného apoštolského veku.
Príkladom je cirkev v Smyrne
(dnešný Izmir, Turecko), kde bol
jej biskup sv. Polykarp spálený
zaživa: „Obdivujeme Krista, pretože On je Syn Boží, mučeníkov
si uctievame ako učeníkov a napodobňovateľov Pána. Polykarpove pozostatky sú pre nás cennejšie než najdrahšie diamanty
a ktoré si vážime viac než zlato.”
(Skutky sv. Polykarpa, boli spísané
približne v roku 156). Polykarp bol
významnou osobnosťou. Obrátil
ho sám apoštol Ján, ktorý ho pokrstil a následne ustanovil za biskupa. Preto vidíme, že Cirkev od
svojho vzniku praktizovala oddanosť pozostatkom mučeníkov.
Aký je duchovný význam relikvií?
Svätý Hieronym to definoval:
„Nechceme uctievať relikvie,
nemáme ich obdivovať. Už len
zo strachu, že sa skôr pokloníme
stvoreniu než Tvorcovi. Ale uctievame relikvie mučeníkov, aby
sme lepšie obdivovali toho, ktorého mučeníkmi sú.” (Ad Riparium,
i, P.L., XXII, 907). Relikvie ctíme len
kvôli uctievaniu Boha.
Keď získame pozostatky z tela
svätca, aká časť tela sa použije?
Každá časť svätého tela je posvätná a môže byť umiestnená
v relikviári. Môže sa použiť akákoľvek kosť. Okrem toho sa používa
aj mäso, vlasy a niekedy aj krv.
Niekedy je všetko z hrobu rozptýle-

né a niekedy sa hrobka zachová.
Aký je správny spôsob uchovávania relikvií? Majú laickí katolíci dovolené uchovávať relikvie
prvej triedy vo svojich domovoch?
Relikvie sú veľmi cenné. Nie je
to niečo, čo bolo niekedy nažive a teraz je mŕtve. V prípade
relikvií 1. triedy hovoríme o tele,
ktoré čaká na všeobecné zmŕtvychvstanie, keď sa duša svätca
zjednotí so svojimi telesnými pozostatkami. Spôsob, akým uchovávame relikvie, je mimoriadne
dôležitý. V ideálnom prípade by
mali byť relikvie uchované v kostole alebo kaplnke, kde môžu
byť sprístupnené k verejnej úcte.
Najvyššia česť, ktorú Cirkev môže
dať relikvii, je umiestniť ju do oltára, na ktorom sa slávi svätá obeta. Táto prax pochádza z najstarších čias cirkvi. Hroby mučeníkov
boli v skutočnosti najcennejšími
oltármi liturgie. Alternatívou k ich
umiestneniu v oltároch je ich inštalovanie v oddelenom výklenku, kde si ich ľudia môžu uctievať.
Takéto svätyne sú dôležité, pretože umožňujú ľuďom hlbší zážitok
intimity so svätým. Cirkev nezakazuje držanie pozostatkov vo vlastníctve laikmi. Môžu ich dokonca
mať vo svojich domovoch.
Aká dôležitá je pravosť relikvií?
Ako určuje cirkev pravosť veľmi
starých relikvií svätcov z prvých
čias Cirkvi?
Určovanie pravosti je nesmierne dôležité. Ale pre svätcov
z prvopočiatkov Cirkvi je určenie
identity oveľa jednoduchšie, než
si myslíme. Tradíciou bolo stavať
kostol nad svätým hrobom. A to
je jeden z dôvodov, prečo Bazilika svätého Petra stojí tam, kde
je. Hrobka svätca sa nachádza
priamo pod oltárom. Moderná
archeológia iba potvrdila, v čo
verila stará tradícia.
Dávame do pozornosti možnosť
darovať 2% nášmu Občianskemu
združeniu Dobrý pastier. Tlačivá sú
na farskej stránke

FARSKÉ OZNAMY

V našej farnosti prebieha Rok
so svätými. Stále sa môžete
zapisovať na prijatie relikvií
svätých do vašich rodín na farskom úrade. Mesiac február je
venovaný sv. Matke Tereze. Pri
tejto príležitosti vás pozývame
na životopisný film o tejto svätej
v sobotu 22. februára o 16:00 h.
Naša farnosť v spolupráci s CZŠ
s MŠ Dobrého pastiera vás
srdečne pozývajú na školský
ples, ktorý sa uskutoční v piatok
21. februára. Lístky si môžete
zakúpiť v cirkevnej škole alebo
v sakristii.
Farská charita Solinky srdečne
pozýva všetkých seniorov na
fašiangové posedenie s veselou muzikou na budúcu nedeľu
23. februára o 15.30 h v hale
CVČ.
Počas leta v dňoch 23. – 30. júla
sa uskutoční púť do Medžugoria.
Cena je 180 €. Prihlasovať sa
môžete v sakristii.
CVČ pripravilo bohatý program
pre deti vo veku ZŠ cez Jarné
prázdniny (24.-28. februára).
Prihlásiť sa dá v CVČ už len do
stredy 19. februára.
Cez leto sa organizujú dva detské
tábory v termínoch:
13.-17. júla - klasický denný tábor;
17.- 21. augusta - výletový tábor.
Na tábory sa dá prihlásiť v CVČ.

Milí priatelia, príďte do kaviarne ALLA
GRANDE na výbornú kávu, chutný
zákusok, voňavú čokoládu alebo
skvelé talianske víno. Ochutnajte
rôzne druhy čerstvo pražených káv
a v príjemnom prostredí zažite skvelý
pocit
ALLA GRANDE. Ponúkame
Vám zábavné akcie, súťaže, vedomostné kvízy, zaujímavé prednášky,
nedeľné čítania alebo inšpiratívne
diskusie. Spolu s nami si môžete
zorganizovať firemné, rodinné alebo
spoločenské posedenia. Všetko podstatné je na www.allagrande.sk.

