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Sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi 

 Sv. Terézia z Lisieux patrí medzi veľmi 
obľúbených svätých. Narodila sa 2. januára 
1873 v Alencone vo Francúzsku. Pochádzala 
z deviatich detí, ona bola najmladšia. Štyria 
bratia zomreli ako deti, všetkých päť sestier 
vstúpilo do kláštora. Celá rodina žila veľmi 
zbožným životom. Matka Zélia zomrela už 
roku 1877. Otec Ľudovít sa potom vzorne 
staral o svoje dcérky. Terezkinu výchovu 
zveril najstaršej dcére Paulíne, ktorá napriek 
svojmu mladému veku mala obdivuhodnú 
vychovávateľskú metódu. Vždy sa snažila  
o jednotu so svojím otcom, ktorý ju tiež 
podporoval. Paulína roku 1882 vstúpila  
do karmelitánskeho kláštora. Terezka sa  
v tom čase usilovala byť vzornou kresťan-
kou. Veľmi zbožne sa pripravovala na prvé 
sväté prijímanie. Počas troch mesiacov si 
poznačila do svojho denníka 818 obiet  
a 2773 dobrých skutkov. Na jej modlitby sa 
obrátil jeden na smrť odsúdený zločinec. 
Bola nesmierne šťastná. Hoci mala iba štr-
násť a pol roka, chcela nasledovať svoje 
sestry Paulínu a Máriu do karmelitánskeho 
kláštora. O povolenie žiadala aj pápeža Leva 
XIII. O niekoľko týždňov po návšteve Ríma 
dostala správu, že jej biskup povoľuje vstup 
do karmelitánskeho kláštora. 
 Život v kláštore nebol ľahký. Posteľ sa 
skladala  z troch dosák a slamníka. Mäso 
mohli jesť iba chorí,  predpísané boli pôsty  
a mlčanie. Terézia to však s radosťou prijí-
mala. Pred obliečkou mala každá postulant-
ka uviesť, prečo vstúpila do kláštora. Teré-
zia povedala: „Prišla som, aby som zachra-
ňovala duše a najmä aby som sa modlila  
za kňazov.“ Aj keď mala iba pätnásť rokov, 
v kláštore ju nerozmaznávali, naopak, pred-
stavení akoby skúšali jej vieru. Bolo to pre 
ňu ťažké, ale statočne to znášala. 8. sep-
tembra 1890 zložila večné sľuby ako Terézia 
od Dieťaťa Ježiš a od Najsvätejšej Tváre. 
Túžila ísť na misie do Vietnamu, no chatrné 
zdravie jej to nedovolilo. Aj jej sestra Celina 
vstúpila do Karmelu a ďalšia sestra Leonia 
do kláštora Navštívenia Panny Márie. 
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ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA 
 Rehoľa sv. Augustína (augustiniáni) je rehoľným rádom Katolíckej cirkvi, ktorá 
vznikla v roku 1256 zjednotením niekoľkých skupín pustovníkov.  
 Augustiniáni nie sú zameraní na žiadnu konkrétnu činnosť, snažia sa odpove-
dať na potreby doby. Venujú sa aktívnemu apoštolátu, ktorý je časťou života rá-
du. Snažia sa predovšetkým hľadať Boha v spoločnom živote, v modlitbe, priateľ-
stve a v službe Cirkvi, nezabúdajúc ani na štúdium. Sv. Augustín by azda povedal, 
že spoločné hľadanie Boha a zdieľanie tohto hľadania je ich duchovnou cestou. 
Čím viac Boha hľadáme a nachádzame, tým viac ho milujeme. Čím viac ho miluje-
me, tým viac rastie naša túžba po jeho hľadaní. Za svojho duchovného zakladateľa 
považujú sv. Augustína  a jeho špiritualitu žijú a odovzdávajú pre jej aktuálnosť aj 
ľuďom dneška. Základom jeho ideálu je život prvých kresťanov, ktorí mali „jedno 
srdce a jednu dušu“ a takto spoločne kráčali k Bohu. Sv. Augustín bol od malička 
obklopený priateľmi, ktorí ho odviedli od Boha a s ktorými sa po dlhom hľadaní 
ako 33 ročný obrátil, dal sa pokrstiť a začal žiť rehoľný život. Život bez priateľstva 
pre neho nemal zmysel. Jeho životné skúsenosti ho priviedli k tvrdeniu, že pravé 
priateľstvo musí byť zakotvené v Bohu. Spoločne, v harmónii, byť „natiahnutí“  
za Bohom, stať sa spoločne jeho chrámom. Žiť ako jedno srdce a jedna duša spo-
jení Božou láskou v pravom priateľstve. Základom priateľstva je podľa sv. Augustí-
na Boh, ktorý je sám Láska a Jednota, a ponúka každému z nás svoje priateľstvo. 
 Na začiatku Reguly, ktorú napísal pre svojich mníchov, sv. Augustín vysvetľuje 
motiváciu rehoľného života týmito slovami: „Hlavným motívom, kvôli ktorému 
ste zjednotení, je žiť v zhode majúc jedno srdce a jednu dušu nasmerovanú  
na Boha“. Boh je teda naším spoločným vlastníctvom. Zriekajú sa všetkého mate-
riálneho, aby sa stalo ich spoločným. V modlitbe a v práci hľadajú Boha a uctievajú  
ho jedni v druhých. Z modlitby a rozjímania Sv. písma pramení ich apoštolská čin-
nosť, rozdávajú  s radosťou to, čo prijali a v čo veria – evanjelium – dobrú zvesť 
pre dnešného človeka. Napriek tomu, že zakladateľ augustiniánov bol velikán,  
na Slovensku nie sú až takí známi. Pôsobia v Košiciach už 20 rokov. Táto rozrasta-
júca sa komunita sa snaží žiť podľa Reguly a spirituality sv. Augustína, z čoho vy-
chádza aj ich charizma: spoločenstvo priateľov na ceste k Bohu, vnútorný život 
slobody v Božej milosti a služba tam a tak, ako to Cirkev potrebuje. Na Slovensku 
to znamená najmä život v prospech mladých ľudí a rodín, ktorých vedú k duchov-
ným i ľudským zdrojom Božej milosti. Venujú sa pastorácii mládeže, vyučovaniu 
talianskeho jazyka na rôznych stredných školách a vyučovaniu Sv. písma a Patro-
lógie v košickom seminári.  
 V súčasnosti vypomáhajú na sídlisku vo farnosti sv. Dominika v Ťahanovciach 
a rozvíjajú pestrú duchovnú činnosť pri ich kláštore v Košickej Novej Vsi. V klášto-

re vedú stretká pre študentov a pracujúcu mlá-
dež, mladé rodiny a pre starších a taktiež du-
chovné obnovy pre študentov, rehoľné a farské 
spoločenstvá. Medzi ich najväčšie podujatia 
a duchovné obnovy počas roka patria púte  
do Prešova a Gaboltova. Ďalej organizujú Veľko-
nočné trojdnie pre mladých, Silvester, cyklopúť 
(púť na bicykloch) k Božiemu Milosrdenstvu, 
obnovu pre mladých v Krakove, sviatky sv. Moni-
ky a sv. Augustína, štvrtky sv. Rity a jej sviatok, 
augustiniánsky ples a oldies party. Ak niekto má 
živý záujem o Rehoľu sv. Augustína a cíti v sebe 
povolanie k augustiniánskemu spôsobu života, 
musí prejsť istým formačným procesom. Celá 
formácia má za úlohu formovať osobnosť pre 
dozrievanie povolania až k rozhodujúcemu kro-

ku zasvätenia života Bohu v augustiniánskej rodine. 
 Komunita Slovákov je zatiaľ veľmi malá, preto sa väčšia časť formácie sústre-
ďuje do Talianska, keďže je členom Talianskej Augustiniánskej Provincie. 

(www.aug.sk)  

SVÄTEC MESIACA  

  (Pokračovanie na strane 2) 



 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.10. štvrtok PA 18:00 

02.10.   piatok   
BO 17:00 
PA 18:00 

03.10. sobota PA 18:00 

04.10.   
28. nedeľa v období cez rok PA 09:30 

(svätá liturgia) BO 11:00 
05.10. pondelok PA 18:00 
06.10. utorok BO 18:00 
07.10. streda     
08.10. štvrtok PA 18:00 
09.10. piatok PA 18:00 
10.10. sobota PA 18:00 

11.10.   29. nedeľa v období cez rok   
PA 09:30 
BO 11:00 

12.10. pondelok PA 18:00 
13.10. utorok BO 18:00 
14.10. streda PA 07:30 
15.10. štvrtok PA 18:00 
16.10. piatok PA 18:00 
17.10. sobota PA 15:00 

18.10.   30. nedeľa v období cez rok   
Zbierka na opravu farského kostola 

PA 09:30 
BO 11:00 

19.10. pondelok PA 18:00 
20.10. utorok BO 18:00 
21.10. streda PA 07:30 
22.10. štvrtok PA 18:00 
23.10. piatok PA 18:00 
24.10. sobota PA 18:00 

31. nedeľa v období cez rok DV 08:00 
(svätá liturgia) PA 08:00 

  PA 09:30 
  BO 11:00 

26.10. pondelok PA 18:00 
27.10. utorok BO 18:00 
28.10. streda PA 07:30 
29.10. štvrtok PA 18:00 
30.10. piatok PA 18:00 
31.10. sobota PA 18:00  

Tento program je iba orientačný pre dopredu nepredvídané okolnosti. 
Rozhodujúce sú oznamy, ktoré sa čítajú a zverejňujú po nedeľnej svätej 
omši. 

25.10.   
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 Minulý mesiac sme uverejnili prvé časti bully (Tvár milosrden-
stva), ktorou pápež František ohlásil Svätý rok milosrdenstva. 
V tomto čísle budeme pokračovať ďalším rozjímaním.   
 Existujú chvíle, keď sme ešte mocnejšie vyzývaní, aby sme 
svoj zrak upreli na milosrdenstvo a mohli sa tak sami stať účin-
ným znamením Otcovho konania. Práve preto som vyhlásil mi-
moriadny Svätý rok milosrdenstva, ktorý má byť pre Cirkev bla-
hodarným časom, aby sa svedectvo veriacich stalo mocnejším  
a účinnejším. 
 Svätý rok sa začne 8. decembra 
2015 na sviatok Nepoškvrneného 
počatia Panny Márie. Tento liturgický 
sviatok naznačuje, akým spôsobom 
Boh koná od počiatku našich dejín. Po 
hriechu Adama a Evy Boh nechcel 
nechať ľudí samých a v moci zla. Pre-
to zhliadol na Máriu, svätú a nepo-
škvrnenú v láske, a vyvolil si ju, aby sa 
stala matkou Vykupiteľa človeka. Zoči
-voči ťažobe hriechu Boh odpovedá 
plnosťou odpustenia. Milosrdenstvo 
je vždy väčšie ako hriech a nik nemôže klásť hranice Božej odpúš-
ťajúcej láske. Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie  
s radosťou otvorím svätú bránu. Pri tejto príležitosti to bude 
„brána milosrdenstva“, lebo ktokoľvek ňou prejde, zakúsi Božiu 
lásku, ktorá utešuje, odpúšťa a dáva nádej. 
 Na nasledujúcu nedeľu, teda na Tretiu adventnú nedeľu, sa 
otvorí svätá brána na rímskej katedrále, na Bazilike sv. Jána  
v Lateráne. Potom sa otvoria sväté brány na ďalších pápežských 
bazilikách. Nariaďujem, aby sa v tú istú nedeľu v každej partiku-
lárnej cirkvi, na katedrále, ktorá je materským kostolom všetkých 
veriacich, alebo na konkatedrále či na inom osobitne výz-
namnom kostole, rovnako otvorila na celý svätý rok brána milo-
srdenstva. Na základe rozhodnutia ordinára môže byť otvorená 
aj na pútnických svätyniach, kam prichádzajú mnohí pútnici, ktorí 
sú na týchto svätých miestach dotknutí milosťou a nachádzajú 
cestu k obráteniu. Každá partikulárna cirkev bude takto priamo 
zapojená do prežívania svätého roka ako mimoriadneho času 
milosti a duchovnej obnovy. Jubileum sa bude sláviť tak v Ríme, 
ako aj v partikulárnych cirkvách ako viditeľný znak univerzálneho 
spoločenstva Cirkvi. 

(www.kbs.sk - Misericordiae vultus) 

SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA 

 Začiatkom roka 1895 na rozkaz predstavenej matky Agnesy 
(jej vlastnej sestry Paulíny) začala písať Terézia svoj životopis, 
ktorý nazvala „Dejiny duše“. Tam napísala pamätné slová: 
„Mojím povolaním je láska. Chcela by som Ježiša milovať tak 
vrúcne, ako ho ešte nikto nemiloval. Najmenší úkon lásky osoží 
Cirkvi viac ako všetky ostatné skutky dovedna.“ Svojej sestre 
napísala: „Ak sa chceš stať svätou, nemaj iný cieľ, ako robiť Ježi-
šovi radosť v maličkostiach!“ Ona sama bola v tom vzorom. Čím 
viac jej robili príkoria, tým viac a obetavejšie im prejavovala skut-
ky dobročinnej lásky. Mnoho si vytrpela kvôli chudobnej strave, 
mala veľké žalúdočné bolesti. Trpela aj kvôli krutej zime, pretože 
v kláštore sa vôbec nekúrilo. Nikdy sa však nesťažovala, iba  
na smrteľnej posteli o tom povedala predstavenej. Dostala tuber-
kulózu, zomrela 30. septembra 1897 ako dvadsaťštyri ročná. 
 V roku 1923 ju pápež Pius XI. vyhlásil za blahoslavenú a o dva 
roky neskôr za svätú. Spolu so sv. Františkom Xaverským bola 
vyhlásená za hlavnú patrónku misií, aj keď v nich nikdy nebola  
a ani nepracovala. 
 19. októbra 1997 ju pápež Ján Pavol II. vyhlásil za učiteľku 
Cirkvi, hoci okrem vlastného životopisu a niekoľkých úvah  
a básní nenapísala nič teologicky dôležité. 

(www.zivotopisysvatych.sk, Každý deň so svätými) 


