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P R E D M L U V A 

Každý kvietok vyučuje, poneváč 

je hovorčivý, keď máme citlivú dušu 

a ho počúvame. 

Neslúšali ste niekedy rozhovor 

kvetín ? Mockráť, veľmi mockráť 

zjavila sa pred našu dušu spoločná 

čarodajná moc barvy, nádhery a 

vône. A kvietok veľmi mnoho, veľmi 

krásneho vie rozprávať, aby zachytil 

dušu ľudskú ... 

Voľakde ďaleko vyrástla voňavá 

ľalia zo suchej, kamenistej pôdy. 

V úkrite nemohla zostal Jej vôňa 

sa veľmi rýchle rozšírila na všetky 

strany. Krásna biela ľalia, spanilý 
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kvietok záhrady Božskej omámil 

silnou svojou voňou človečenstvo. 

Teraz v kolísajúcom lône prekrás-

nych duševných snov snívava o 

velkých pokladoch, ktoré závratne 

hlboko na ornej pôde Pána sú 

schované. 

Maľunký biely kvietočok, svätá 

Terezka z Lisieuxu, nový smer, 

silné povznesenie podáva utráp-

nym dušiam. Biela talia jej duše 

voňavé, červeňavé ruže rodí. Ľalia 

kropí ružový dážď na zem. 

Biela talia a výtazný rúžokvet. 

Obidvaja na zemi rastú a v 

nebesiach víťazí. Ich nádheryplné 

vyvinutie je u Boha. A zpät padá 

na zem. Nebesia svoje kvetiny 

chcú rozsýpať na náš prosaický 

svet. 

Nové prejavenie je to dobrotivej 
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milosti Božskej. Vykvítanie Bož-

ského smilovania na každom pi-

chľavom ružokvete. Básnická a 

vecná skutočnosť. Naivná a k du-

šiam prosto znejúca. 

Verím, že najdú sa mnohí, ktorí 

to pochopia. 



I. SLOVO DUŠE 
K MAĽUNKÝM DUŠIAM. 

1. Jarná historka 
pekného bielého kvietka. 

Lisieuxká malá svät4 Terezka 
narodila sa v Alensone, v Norman-
dii 2-ho januára 1873. Jej otec, syn 
kapitána francúzskej armády, me-
noval sa Martin Ludvik, matka 
Guérin Zélie. Jediná túžba pek-
nými duševnými dármi požehna-
ných rodičov bola tá, aby všetké 
svoje dietky mohli Bohu obetovať. 
Z tejto požehnanej kvetnej hrady 
vzišlo už osem ľali j , keď náš malý 
biely kvietok prišiel na svet. Pr i 
krste dostala meno Mária-Fran-
ciška-Tereza. Tak ju privítali, ako 
dar nebies. V rodinnom kruhu me-
novali ju máznavým oslovením 

11 



malou královnou. Prvé jej kroky 
ožiaril lesk radosti a lásky. Živou 
pamäťou požehnaná Tereza y svo-
jom životopise rozpovie nám spo-
mienky blažených dňov, nediel, 
kedy s celou, svojou rodinou po-
slúchala svätú omšu; ba zúčastnila 
sa a j večierne. Potom šli na pre-
chádzku. Velebná, súladná tichosť 
na poli strávených večerov, obhlia-
danie ve lkých stromov, polných 
kvetín nebesia odzrkadlujúcich po-
tokov nikdy nezmiznútelné, hlboké 
dojmy zapríčinily v jej duši. Snáď, 
ako modrina nebies na zrkadle 
krištáľových vôd. Ale ešte doko-
nálejšie odzrkadlovala sa krása ne-
bies na čistej duši Terezkinej. 

Rada počúvala rozpovedí o zá-
zrakoch. Keď je j horlivá matka 
rozprávala o tej b^ženosti, ktorá 
duše Bohom vyvolených naplní 
rozkošou, takto zvolala: ;,Ó, moja 
malá mamičko, aká by som ja rada 
bola, keď by si zomre la ! . . . " Keď 

12 



;u preto pokarehali, velice sa pre-
kvápila a takto odvetila: „Len z 
tej príčiny som to hovorila, aby si 
sa dostala do neba ; veď sama si 
vravela, že človek musí zomrieť, 
aby sa tam dostal." Bohužiaľ, drahé 
maličké nevedelo, že aj sám Ježiš 
týmto spôsobom chce odmeniť 
svoju služobnicu. Onedlho je j vrele 
milovaná matka odešla k tým šty-
rom anjeličkom, ktorí už z kolisky 
odleteli do blahoslavenstva več-
ného. Terezka bola vtedy ešte len 
štyri a polročná. 

Neodlho žatým rozhodnul sa jej 
otec, že zanechá Alenson, aby mohol 
svoje deti doviesť k blízkosti ro-
diny jejich matky. Velmi ťažko sa 
k tomu rozhodnul; akým odda-
ným otcom bol ale, zanič necenil 
svoju sebaobetavosť. V svojom 
meste nemal už žiadne záujmy. 
Boh požehnal jeho podniky tak, že 
už pred rokmi zanechal klenot-
níctvom. Na nim sa vyplni ly slová 
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Pána: „Hľadajte najprv kráľov-
stvo Božie a Jeho pravdu, všetko 
posledné bude Vám pridano." Stále 
kvitnutie jeho obchodu bolo pri-
vlastňovano jeho tejto nábožnosti, 
že vždy verne zadržiaval nedeľ-
ňajší a sviatočný odpočinok v práci. 
A tomu ten čas ľudia už veľmi málo 
starosti venovali. Nikdy nedovolil, 
aby vo svatočné dni bol jeho ob-
chod otvorený. M^rne ho upozor-
ňovali jeho priatelia nato, že akým 
spôsobom prepustí z ruky najpria-
znivejšie obchodné príležitosti. 

Martin teda so svojimi päť dcé-
rami, Máriou, Paulinou, Leoniou, 
Celinou a Terezou vysťahoval sa 
z Alensona. Dve staršie práve do-
končily svoje školy v Mansu v 
ústave mnišiek „Visitatio". Menším 
sestrám ony nahradovaly ztratenú 
matku. Mária sta!a ea matkou Ce-
liny, Paulina zase Tereze. Od kedy 
búrka ťažkého navštivenia preťahla 
sa nad hlavou úbohých deťať, váb-
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livá moc sveta zanikla v očiach 
jejich. Neskoršie patom v krovna-
tine lisieuxkej, ktorá sa im stala 
novým príbytkom, zažily mnoho 
bezmračných, krásnych dňov. Tu 
sa naučila Terezka milovať Boha. 
Všemohúci tu sa je j dal účastnou 
stať mnoho milosti. Nepoškvrnená 
Panna Mária tiež tu nahromaždila 
na ňu priažen svojej lásky. Rozpo-
mienky svojho detinského veku bá-
ječne nám opíše. Zimušné večerky, 
strávené v rodinnom kruhu, keď 
miesto jej, malej královnej, bolo 
vždy na kolenách otcových. Číta-
vali sme evanjelium, obrady cir-
kevného roku. Tiež aj niekoľko 
strán z nejakej zauj ímavej a po-
učnej knihy. Po ukončení čítania 
náš otec jeho pr í jemným hlasom 
spievaval nám Jeho melodickým, 
krásnym spevom, ako by bol chcel 
len mňa úspať. Vtedy som m^ju 
hlavičku sklonila na jeho srdce a 
on mňa jemne kolisal. A j tu bolo 
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moje miesto pri otcovi. Len soift 
sa naňho podívala, hneď som ve-
dela, ako sa modl ievajú svati." 

Denne, keď je j sestra, Paulina 
dokončila jej vyučovanie, malá Te-
rezka so svoj ím otcom išla na pre-
chádzku. Svoju prechádzku skon-
čili vždy návštevením Prevelebnej 
Sviatosti Oltárnej. Uchvátny po-
hľad bol, ako viedol starec za ruku 
svoju zlatožltými, hodvábu sa po-
dobu j úcimi vlasami, panenskými, 
anjelskými ťahami tváre ozdobenú 
dcérku, na ktorú neraz obrátili po-
hľad sem-tam idúci. Svojmu nad-
šeniu dali a j hlasné vyslovenie. 
A keď sa stretli s chudobnými? 
Otec poveril s tým svoje diéta, aby 
dalo almužnu. 

Túto úlohu vykonávala takým 
vňadným pôvabom, že na prenách 
žobrákových úsmev vzbudila. Do 
jeho srdca radosť vronila. Večer 
sa obraz zmenil. „Pamätujem Sa, 
že na hviezdy som sa vždy s nad-
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šením pozera la . . . Na tajnastnom 
nebe hlavne zo zlatých perál so-
stavenú skupinu som spatrovala 
premileno, poneváč tak sa mi 
zdalo, že je j podoba písmenu T 
tvorí. Cestou k môjmu drahému 
otcovi takto som prehovorila: Po-
dívaj sa len, papa, moje meno je 
zaznačené na nebesiach. Potom, 
poneváč som nechcela ďalej na 
hriešnu zem hladeť, požiadala som 
ho, aby mňa viedol. A ja, nehladiac 
ani nato, kde položím nohy, len 
silne som nadzvichla hlavu a ne-
ustala som v ohliadaní hviezdna-
tých nebies. V šiestom, alebo v 
sieďmom ročnom veku svojom vi-
dela som po prvý raz more. Tento 
pohlad hlboký dojem učinil na 
mňa. Nemohla som odvrátiť od ne-
ho moje oči. Večer tohoto dňa le-
sklé slnko jasné brázdy tvorilo na 
nekonečných vlnách. So sestrou 
Paulinou posadily sme sa na jednu 
zanechanú skalu. Dlho som hľa-
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dela na zlaté brázdy, ktoré moja 
sestra pomenovala leskom zemskú 
cestu duší osvetlujúcej milosti. 
Moju dušu predstavovala som si 
v jednej takýchto brázd. Tak, ako 
jedon ľahký, malý korábok, opat-
rený peknými bielymi lodnými 
plachtami. Rozhodla som sa, že sa 
nikdy nevzdialim od pohľadu Ježi-
šovho prsto, aby som tak rýchlo a 
pokojne mohla priplávať k brehom 
nebeským. Prv než ale by bol mo-
hol malý biely kvietok Ježišov vy-
stúpiť na breh večnosti, musel 
prejsť cez mrázivé dni ťažkého na-
vštívenia, aby je j krásny, jemný 
kalich naplnil sa rosou slz. 

Malá mamička, Paulina, 2-ho ok-
tóbra 1882 vstúpila do kláštora 
Karmelitov. Tereza cítila sa už po 
druhý raz sirotou a jej, už v de-
tinskom veku nadlomené srdce, 
túto novšiu ranu nebolo vstave 
zniesť. l'Jpadla do ťažkej nemoci, 
ktorej príznaky zarmútily celú ro-
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dinu. V týchto okamihoch, kedy 
boľasť trochu prestala, v tom som 
našla záľubu, že zo stokrásiek, neza-
budiek vence som vila Panne Má-
rii. Razom len socha oživela. Nepo-
škvrnená Matka skrásnela,. takou 
krásnou ostala, že na opísanie tejto 
krásy nenájdem výrazu. Jej tvár 
jemnosť, dobrotivosť, nevypovedi-
teľnú nežnosť žiarila. Ale čo mi až 
do hlbiny duše moje j vrazilo, bol 
to je j roztomilý úsmev. Nato všetké 
moje boľasti pominuly, z oči vy-
padly mi dve veľké slzy, ktoré mi 
tvár tichunko močily." 

Po ozdravení Terezka pokračo-
vala vo svojich štúdiách v ústave 
mnišiek benediktinských. Len nie-
koľko mesiacov odlúčovalo ju od 
prvého svätého prij ímania, ktoré 
na 8-ho mája 1884 bolo ustálené. 
Tak sa chystala k tomu, že Ježi-
šovi Jezuliatku denne ako obetu 
venovala jednu-jednu kyticu, vý-
hradne z rúži a ľal i j viazanú. Ko-
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nečne ten krásny deň došiel. „Ob, 
ak sladko padlo moje j duši prvé 
poľúbenie Ježiša! Áno! Bolo to po-
Túbenie lásky. Cítila som, že ma 
Ježiš miluje a tak som prehovorila: 
Mi lujem Ta a na večné veky l eb e 

,sa oddávam. . . Onedlho po mojom 
prvom pri j ímaní zase som sa utia-
hla, aby som sa chystala k birmo-
vaniu. Veľkou pozornosťou pripra-
vovala som sa k prijatiu Ducha 
Svätého . . . " 

Viacročné obavy zbúrily jej du-
ševný pokojná skoro a j jej zdravie 
úplne vyšili,ly. Pretrpela toto mu-
čedlníctvo, aby ho dobre pocho-
pila. V týchto obavách jedinou 
oporou bola jej milovaná sestra 
Mária. Ale o krátky čas aj tá ju 
zanechala, aby vstúpila do kláštora 
Kármelitov. Od každého opustené 
úbohé "d'ieťa obrátilo sa k Nebe-
siam, ku, do Nebies odošlým malým 
bratrom a sestrám. K týmto , šty-
rom anjeličkom sa modlievala, aby 
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je j vráti l i duševný pokoj. Odpoveď 
nemeškala dlho. Natoľko žiadanú 
milosť obdržala, búrka premenila 
sa v úplný pokoj. Oslobodiac sa od 
svojich úzkoslivostí, je j jemná cit-
livosť a chápavý smysel sa vyv l -
nuly. Horiaca túžba ovládla ju po 
účením. Velmi rada čítavala a be-
hom niekoľko mesiacov väčší pro-
spech docielila, ako za všetké je j 
štúdijné roky. 

Náruživo milovala všetko, čo je 
krásné a veľké. Preto želala si, aby 
mohla previesť nejaký hrdinský 
skutok. A hľa! Pán ju nedovolal 
nadľa ľudského náhľadu — obdiv 
vzbuďujúce veľké dielo, ale na 
ukrytú apoštolskú prácu. „Jednu 
nedeľu, keď koncom svätej omše 
zavrela som moju modlitebnú kni-
hu, zpomedzi strán tejto vyšmýk-
nul sa obraz našeho Pána ukrižo-
vaného. Len jeho prebité, krvace 
božské ruky som videla. Vtedy pre-
plnil moje srdce nový, nikdy nepo-
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minuttrný cit. Bolasť mňa trápila, 
vidiac na zem tiecť drahú krv 
Krista, ktorú sa nikto nesnažil po-
chytať. Rozhodla som sa, že v duši 
stále budem pod krížom stať, ja 
pochytám rosu našeho spasenia a 
potom rozsejem ju po duši. Od toho 
času v každom okamihu ozývalo 
sa v mojom srdci volanie na kríži 
umierajúceho Ježiša ,žižnim'. Ži-
vým, ešte neznámym plameňom 
ho to naplnilo. Túžila som božský 
smäd jeho utíšiť. Tak som cítila, 
že smäd duší veľmi mňa trápi 
Každým spôsobom by som bola 
chcela výchytiť hriešnikov z pla-
meňov pekelných. Rozprávali mi 
o veľkom hriešnikovi, ktorého pre 
hroznú vraždu na smrť odsúdili. 
Na toho, pre jeho veľkú zatvrďli-
vosť čakalo večné zatratenie. Chce-
la by som ho -bola od toho hroz-
ného nešťastia oslobodiť. Aby som 
cieľ svoj dosiahla, použila som všet-
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kých pochopiteľných spôsobov a 
prostriedkov." 

Potom rozpráva nám o náhlom 
obrátení odsúdeného. Menuje ho 
prvým svoj im deťaťom a tak 
zvolá: „Oh! Od okamihu tejto prvej 
veľkej milosti so dňa na cleň pál-
čivejšiu túžbu som cítila po za-
chránení duší. S tým som mienila 
najlepšie zahasiť smäd Ježiša. Ale 
čím viac nápoju sok takto dodá-
vala Ježišovi, tým lepšie zväčšoval 
sa smäd moje j malej duše. Tento 
paľčiví smäd pri jala som ako naj-
premilejšiu odmenu." 

Vrhla sa teda Terezka na oceán 
lásky, aby sa odtiaľ viacej ani ne-
vrátila. Horlivosť jej duše silnými 
údermi vesiel odohnala je j člnok 
od brehu. V svojom víťazoslávnom 
vzlete porkačovať bude do dňa 
večného blahoslavenstva a vtedy, 
preto, že za niekoľko rokov dokonči 
v úspechoch bohatý beh života svo-
jeho tá ženská hrdina so zbranňou 
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v ruke padne na. zem. Jej zbrane 
sú: 'sebazaprenie, sebaobetovanie. 
Svoje zbrane vždy sebou nosieva. 

Zvláštnou milosťou obsypal ju 
Pán v noci vianočnej roku 188t>. 
Cšatil ju s vynimečnou silou. „To-
hoto dňa môjho obrátsnia naplnilo 
mi srdce na vždy milosrdenstvo a 
s tým spolu sebazabudnutie. Od to-
ho času som blaženou." Od toho času 
oddala sa malá Terezka cvičenia 
neviditeľných, tajných čnosti: ,Mo 
ja čnosť pozostava len z toho, že 
zlomim svoju vôľu, u lus im do sa-
ba jednu-jednu na perný mi vy-
chádzajúcu odpoveď, vykonám oko-
lo seba jednu-jednu menšiu prácu 
bez toho, aby som tomu nisjakú 
cenu privlastňovala." Jej jedno-
duchá a prostá duša uspokojila sa 
s tým, keď môže niečo Jsžišovi na 
vôľu učiniť. Jedenkrát, keď sa jej 
opýtali, ako sa môže niekto stať 
svätým, program jej celého života 
obsahjúcimi tými niekoľko slovami 
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odpovedala: „Len jedno musí činiť: 
Kvet iny malých obeti hodievať 
pred Ježiša a sám sa jemu úplne 
oddať." 

Dušu mladého dievčatka zaplňu-
júca dokonalá oddanosť udržala ho 
v neskoršom ťažkom navštívení. S 
bojištom, na ktorom dotial bojova-
la, neuspokojila sa naďalej jej oh-
nivá duša. Za niekoľko mesiacov 
doplnila svoj 15 ročný vek. Ieraz 
potom túžila, aby v d íň Vianoc, 
vo vyročitý d?ň svojho obrátenia, 
mohla vstúpiť do kláštora Kárme-
litov. Svoje želanie sdelila a j svo-
j im sestrám. Jakou bolasťou a sú-
žením musela zápasiť v svoje j ceste. 
Ako ma svoj úmysel sdeliť sestre 
Celine, obľúbenej súdružke svojho 
detského veku, ktorá po jej odcho-
d3 sama zostane v rodinnom kru-
hu? Poneváč Leonie tiež opustila 
svet a vstúpila do kláštora Bene-
diktínov. A hľa! Celiné pocítila 
plány Tereziné a ďaleko od toho, 
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aby tieto prekazila, radšej ich pod-
porovala, ba pomáhala je j aj roz-
trhovať reťazi. Otcovi ale predsa 
musela o tom hovoriť. „Vyvoli la 
som si nato deň Turie. Celý deň 
modlila som sa o jasnosť Ducha 
Svätého. Prosila som apoštolov, aby 
za mňa orodovali. Odpoludňa, vrá-
tiac sa s večernie, vynašla som k 
tomu priaznivú príležitosť. Otec 
môj sedel v záhrade. So sklúčený-
mi rukami díval sa na zázraky 
prírody. Zapadajúce slnko posled-
nými žiarami pozlatilo vrholy vy-
sokých stromov, malinkí vtáčički 
svoju večernú modlitbu štebotali. 
Jeho pekná tvár ukazovala nebe-
ské ťahy. Cítila som, že pokoj opa-
noval jeho srdce. Od slz v lhkýma 
cčama, b?z slova sadla som k ne-
mu. Nekonečne nežný pohľad obrá-
til na mňa. moju hlavu pritisnul ku 
svojmu srdcu a takto riekol ku 
mne: „Čo je ti malá kráľovno mo-
ja? Buď dôverná k mne." Potom 
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vstal, aby vlastné vzrušenie zakryl, 
a mňa ustavične k srdcu pritisnuto 
držajúc, pomaly začal kráčať. Načo 
som mu počala rozprávať o Kár-
melitoch a o tom, že sa snažim 
čimskôr do ich kláštora vstúpiť. 
Rozhodne držala som sa moje j žia-
dosti a háj i la som si svoju záleži-
tosť. Môj nekonečne dobrotivý 
otec čoskoro môjmu želaniu pri-
voli l ." 

Keď získala privolenie otcové, po-
trebovala ešte vyprostredkovať si 
aj pričinenia superiora Kármelitov, 
abbé-a Delactroette. Superiora Kár-
melitov to ve lmi prekvapilo, pone-
váč dievčatko bolo ešte velice 
mladé. Jednoduché, ale rozhodné 
, ;nie" povedal. Avšak konečné roz-
hodnutie ponechal biskupovi diecé-
sy, Hugoninovi. Milé dieťa ani oka-
mih neváhalo, aby vyhľadalo bisku-
pa a o niekoľko dni otec ho spre-
vádzal do Bayeux-u. Arcipastier ale 
pred rozhodnutím chcel sa poradiť 
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so supsriorom Kármelitov. Terezka 
domnievala sa, že sa jej plán už 
neuskutočni. Smutno sa vrátila 
zpät do Lisieux-u, ale ani v bez-
nádejnom svojom položení neztra-
tila nádej. Nakoľko so sprievodom 
pútnikov diecésy tak i tak išla do 
Rimu, umienila si, že potrebné 
splnomocnenie vyžiada si od svä-
tého Otca. 

7-ho novembra 188? odišla s ot-
com a sestru, Celinou do Rímu. V 
svojom životopise čarokrásne líči 
nám svoje cestovné dôjmy. Zave-
die nás do Vatikánu, k tejto dojí-
mavej scéne, keď malé dievčatko 
na kolena padlo p r jd nohami zem-
ského námestníka Ježiša a slzavý-
ma očama žiadalo, aby v 15-om 
roku svojom mohlo vstúpiť do klá-
štora Kármelitov. Cdpoveď Leona 
Xl l I -ho bola síce prorocká, avšak 
nie úplne určitá. „Ťažké bolo mojo 
pokušenie, poneváč ja som všetko 
možného učinila, aby som volaniu 
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Božskému zadosť učinila. V hlbo-
kosli srdca cítila som veľký pokoj. 
Tento pokoj tam sidlil síce v mo-
jom vnútru,, dušu moju ale do 
vytiečenia naplnil zármutok. A 
Ježiš m l ča l . . . Ako by bol mňa za-
nechal. Neprezradilo nič jeho prí-
tomnosť." 

Od toho času v svojom cesto-
vaní žiadnu záľubu nenašla. S ra-
dosťou sa vrátila, zpät do Lisieux-u. 
Mienila, že tu už, obdrží odpoveď 
biskupa Hugonina, ktorá ale len 
28-bo decembra došla. Privoli l , aby 
hneď mohla vstúpiť do kláštora. 
Bohužiaľ, Svätý hrad Kármela 
ešte jej nechcel svoje brány otvo-
riť. Matka predstavená takto roz-
hodla, aby vstúpením čakala do 
konca veľpostu. Toto nové pokuše-
nie utrápeniu láskyhodného die-
ťata charakterický, nový smer dalo. 
S dôverou sa oddalo v jeho srdci 
driemajúcemu Ježišovi, ktorého ne-
chcelo zbtuliť. Veď už od dlhého 
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času oddalo sa Mu za zábavnú 
hráčku. 

Za ostatných mesiacov, stráve-
ných v krovnatine, dodal jej Pán 
Ježiš tej radosti, aby mohla z blíz-
kosti pozorovať duše deťať. „Mnoho 
som sa zaoberala dvoma osirotelý-
mi dievčatkami, z ktorých staršia 
nemala ešte 6 rokov. Oprávdivou 
rozkošou bola pre mňa pozorovať to, 
akou dôverou uverily všetko, čo 
som j im hovorila. Svätý krst zaiste 
zaštepí zárodok bcš?kých cnosti d-> 
hlbiny duší, poneváč v dstskom 
veku dosť je len nádej o budúcich 
imániách k tomu, aby dal pri jať 
obety. Nevinnú dušu dieťata takou 
3i predstavujem, akc mäkký vosk, 
ktorý každému tlaku povolí. Bohu-
žiaľ tak dobrému, ako a j zlému." 

Dni očakávania rýchlo sa pomi-
nuly. Terezka 9-ho apríla 1888 pre-
stúpila prah kláštora. Boľasť pre-
behla je j milujúcim a citl ivým srd-
com, jak zanechala krovnatinu. í o -
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to premilé hniezdo, kde toľkej ra-
dosti a dobroty stala sa účastnou. 
Keď sa rozlúčila s milovaným ot-
com, s drahou Celinou a o ldanými 
príbuznými, mnohonásobne velkú 
lásku cítila. „Srdce mi tak prudko 
klopalo, že sama od seba som sa pý-
tala: nezomrem-li ja? Objala som 
mojich. Pred otcom som kľakla na 
kolena, aby mňa požehnal. On pri-
klaknul ku mne a plačom mňa po-
žehnal." 

Onedlho brány kláštora zatvo-
rily sa za ňou. Malá íkráľovna 
stala sa už teraz po Ježiškovi a Svätej 
Cbličaji pomenovanou sestrou Te-
rezou. Cesta jej bola krátka, rýchla 
preletela tento priestor, ktorý klá-
štor od sveta oddeľuje. Tu sa našla 
sama v malej svojej celie, aby na 
tomto mieste strávila posledné dni 
svojeho zemského vyhnanstva. Mô-
žeme si predstaviť, čo cítila jej sil-
ne otúžená duša! Už a j v svojom 
15-tom roku mužskými snahami na-
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plnené jej srdce! Jedným pohľadom 
premerala bojište. „Keď chce člo-
vek dosiahnuť svojich cieľov, po-
trehno je, aby si vybral svoje pro-
striedky. Ježiš mi na vedomie dal, 
že skrze jeho svätý Križ obdaruje 
mňa duševnými." A čim častejšia 
stretla sa s krížom, jej túžba po 
trpeniu, tým väčšou sa stávala. V 
akej miere ochutňala kalich ťaž-
kého navštívenia, v tej miere zväč-
šovala sa je j horlivosť po obrá-
tení hriešnikov, po uskutočnení 
sviatosti života kňažstva, po týchto 
zvláštnych cieľoch Kármelitov. Od 
je j vstúpenia do kláštora utrpenie 
vystrelo k nej svoje ruky. Každo-
denným jaj chlebom bola horká ne-
citnosť. Jej predstavené ani zďa-
leka nechcely ju pohodlnou urobyť, 
práve naopak, jej cnosť podrobily 
tvrdým bojom. Konečne prišiel čas 
složenia sľúhu. Teľezka mohla zno-
va uvidieť a objať svojeho otca. 
Bohužiaľ! Tento sviatok 10-ho ja-
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nuára bol • posledným radostným 
dňom jej dobrého otca. Ostatným 
jeho zemským sviatkom. Ako u 
božského Majstra, tak aj u neho 
deň slávy nasledovalo bolastné utr-
penie. Keď už všetko, čo mal, roz-
dal medzi svojimi datmi, oddal sa 
aj sám seba. Pán prijal obetu po-
níženého služobníka svojeho. Oči-
stil ho, ako očistí zlato oheň 
topiarne a uznal ho za hodného k 
Sebe. Jedno videniu podobné pro-
rocké vnuknutie už v detinskom 
veku predpovedalo Ierezke bo-

' íastnú nemoc jej vrelé milovaného 
túžba po súžení už sa vyplnila, ale 
smysel toho len vtedy porozumela, 
keď otca nehoda už zastihla. „Moja 
túžba po súžsní už sa vyplnila, ale 
a však neklesala. Bude-li brať po-
diel moja duša z úzkosti srdca mo-
jeho? Moja ľahostajnosť sa zväčšo-
vala. Nenašla som potešenia ani na 
nebi, ani na zemí. A predsa! Me iz i 
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moj im utrápenim blaženejšou som 
bola, ako všetko stvorenie." 

Tak miňal sa čas jej zasnúbenia. 
Za tento čas sladké vnútorné vnu-
knutie obdržia o rehoľníckej doko-
nalosti. O sľúbe chudoby to vravela: 
„Ježiš mňa naučil, z čoho pozostáva 
cnosť chudoby. Aby sa človek uspo-
kojil, keď nia len príjemné, ale aj 
nevyhnúteľne potrebné veci musí 
postrádať. V tejto dobe opravdivá 
láska mňa zaujala proti neprí-
jemným a meirej príhodným ve-
ciam. Veľkú usilovnosť sbm pre-
ukázovala v tom, že som sa ne-
ospravedeľňovala. A to mi veľmi na 
ťažko padlo. Vykonávala som hlav-
ne malé skutky tajnýeh čnosti. Tak 
rada som skladávala sestrami za-
budnuté plášte. Tisíce príležitosti 

'som hľadala, aby som im mohla 
poslúžiť." 

Ježiš veľmi musel milovať svo-
jou malú snúbenicu. To dokazuje, 
že žiadal sa s ňou 3Šte úprimnejšie 
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spojiť Odstránil z jej cesty všetké 
prekážky. Naproti jej ve lmi mla-
dému veku svätý sľub složila 8-ho 
septembra 1890. Predbežne tomu v 
čas doby duševných svätých cvi-
čení, svätá samota na také my-
šlienky ju povbudzuje: „Nebola 
som ani zdaleka potešená. Ba istá 
otupnosť, takmer opustenosť mňa 
opanovala. V mojom malinkom 
člnku — ako vždy — aj teraz Je-
žiš podriemaval. 0 ! Vidím, ža duše 
jak malo-kedy nechajú Ho v sebe 
odpočívať. Dobrý Majster natoľko 
je zunavený od ustavičného hľa-
dania duší, ktoré nikdy nepreruší, 
že usiluje sa požívať tento odpo-
činok, ktorý ja som Jemu podnúkla. 
Bezpochybné je, že sa ani nepre-
budí pred mo j im sťahovaním sa do 
večnosti. Ale miesto toho, aby mne 
to boľasť zapríčinilo, slúži mi to k 
nekonečnej blaženosti." 

„Skutočne ďaleko stojím od toho, 
aby som sa svätou stala: už a j toto 
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moje zariadenie sa je dôkazom toho 
Nebolo by mi dovoleno ani to, aby 
som mala privlastňovať moje j hor-
livosti a maličkosti moje j viery. 
Mala by som byť smutnou. F jh ! Ne-
trápim sa. Pomysl ím si, že malé 
dsti práve sú tak milými svoj im 
rodičom, keď spia, ako keď sú pre-
búdené. A j nato myslím, že lekári 
uspia svojich nemocných, aby ich 
mohli pooperovať. Konečne a j nato 
myslím, že Pán vidí našu krehkosť, 
nechce, aby sme zabudli nato, že 
sme z prachu." 

A predsa v deň jej svätého slubu 
cit pokoja opanoval celú jej byt-
nosť. V srdci svätým duševným po-
kojom blaženosťou slcži svoju svä-
tú prísahu. Skutočne kráľovnou 
som sa cítila. Túto moju hodnosť 
použivám k tomu, aby som všetkú 
milosť kráľa vyprostredkovala pre 
jeho nevďačných poddaných." 

„Po uplynutí tohoto pekného 
dňa — dľa obyčaju — ale bez 
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všetkého zármutku uložila som 
svoj ružový veniec k nohám Pre-
blahoslavenej Panny: cítila som, že 
čas neprevládne moju blaženosť. 
Narodeniny Márie! Aký pekný 
sviatok, že som sa v ten stala snú-
benicou Ježiša Jednodenná malá 
svätá Panna bola, ktorá toho dňa 
mňa vlasný svoj malý kvietok, Je-
žišovi oddala. Všetko mi bolo malé 
tohoto dňa, vy jmúc obdržanú mi-
losť, mô j pokoj a radosť moju, kto-
rou som večer krásné hviezdy ne-
bies obzerala. Medzi tým nato som 
myslela, že onedlho odletím do 
nebies, aby v lône večných radosti 
spojila som sa s moj im božským 
snúbencom." 

Tieto horiace túžby zaplňovaly 
srdce sľúb složivšej novej sestričky 
k je j vrelé milovanému snúbencovi. 
Malá biela kvetinka, ktorú sme pod 
účinkom lúčov slnka vypučať sa vi-
deli, za krátky čas vyvinula sa v 
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čiarokrásnou ružou. Nad jej krásou 
sa závidíme. Ale a j to vieme, že pod 
účinkovaním ju pretvoriacej, vy-
chovajúcej, velkej , vrelej lásky 
včasné odpadnú jej lupienky. Ta-
jomstvo rýchleho jej vykvitnutia 
sama nám oh javí. Oddala sa Ježi-
šovi, aby úplne vyplnil na nej 
svoju svätú volu. A Ježiš v lôve-
rucej malej duši žiadného odporu 
nenašiel, preto ju obsýpal svoj imi 
priazňami. Raz neskoršie, keď je j 
nováčky zadiveno počúvaly tieto zá-
sady, na ktoré ich vyučovala, takto 
riekly k nej: „Veď Vy ste svätou!" 
Ona odvetila: „O nie! Ja som nikdy 
nekonala skutky svätých. Ja som 
len docela malunká duša, ktorú 
dobrotivý Boh milosťami obsýpal." 
Onedlho potom jsdnoducho sa pri-
zná, že od svojho triročného veku 
nič neodoprela dobrotivému Bohu. 
S nepoškvrnenou Pannou Máriou 
prespevuje: Pán prehliadnul poni-
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ženosť slúžobnice s v o j e j . . . chla-
dajúcich, chudobných obsýpal bo-
hats tvom. . . O áno! Veľké skutky 
vykonal vo mne Najmocnejší . 

2. O čom pekný biely kvietok 
poučuje. 

— Z prípovetii Malej Sv. ľerezky. — 

Láska. 
Každým spôsobom chcem do-

siahnuť palmy, keď nie cenou svo-
jej krvi, tak láskou! 

Veda lásky! Len po tejto vede 
túžim j a . . . lebo nemám inej žia-
dosti, ako milovať Ježiša svätou ná-
ruživosťou lásky! 

Želáš si prostriedok, ktorý vedie 
k dokonalosti? Len jediný jedon po-
znám a to je: láska. 

A j najskvostnejšie veci sú bez-
cenné bez všetko pozlatujúoej lásky 
Ježiš nežiada veľkých skutkov, 
hrdinských činov, len to jedno, 
aby sme v Nom neohražene dôve-
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rovali a Jeho dobrodenia vďačným 
srdcom prij ímali . 

Ó! Znova a znova precítim, že je-
dine láska je to, čo nás mi lými 
učini pred Bohom a preto už len 
jedno hladám, len po jednom tú-
žim, aby celou silou svojej duše, ce-
lým citom svojho srdca mohla som 
Jeho milovať. 

Nie bohatstvo, nie sláva, nie sláva 
nebies je to, po čom moje srdce 
horí, moja duša túži; o čo ja snaž-
ne prosím, to nie je nič iného, ako 
láska. 

Len jednu úlohu máme cez je-
diný deň, alebo lepšie rečeno, cez 
jednu noc tohoto nášho zemského 
života, aby sme milovali Ježiša; aby 
sme Ho milovali z celého srdca 
nášho a z celej sily svojej a aby 
šme mu zachraňovali duše, aby 
tieto Jeho milovaly. 

Jedno si len prajem, aby som vi-
dela, že dobrotivého Boha veľmi 
milujú a priznávam sa, že lepšie 
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by som sa radovala zemskému vy-
hnanstvu, ako nebeskej vlasti, 
keď by som vedela, že tam hore ne-
budem už mohla ďalej účinkovať 
v prospech rozširovania lásky k 
Bohu. 

Ó! jak málo milujú Boha na 
zemi! Skutočne, tuná veľmi nemi-
lujú Boha . . . 

Z lásky sa len živím, čo mám, 
všetko rozdám 

Tiež starosť odmeny mňa 
nevyrušuje. 

Môj poklad, bohatstvo, Bože, T?be 
oddám, 

Odmeny nečaká, kto Teba miluje. 

Ani najzaujímavšie reči naj-
väčších svätých nie sú vstave za-
páliť oheň lásky v ľudskom srdci, 
tiež ani jediný cit lásky vzbudiť vo 
mne, keď milosť Božia v srdci ne-
účinkuje. Z tejto lyry len Ježiš je 
vstave zvuky vybáviť . 
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Skromnosť. 

Vždy som malou ostala, lebo ne-
mám iného zamestnania ,ako kve-
tiny sbierať, kvetiny lásky a obeti, 
ktoré obetujúc Pánu Bohu, Jemu 
stým radosť chcem spôsobiť. 

Ve lk í sväti pracujú pre slávu Pá-
na Boha, ja ale, ako maJínká duša, 
preto pracujem, aby som mu zá-
ruby učinila. Ja chcem byť v ruke 
dobrotivého Boha len skromnou, 
malou kvetinkou, neužitočnou ru-
žou, ktorej obzeranie a jej vôňa ale 
aspoň krátkeho odpočinku poskyt-
nú Jeho Božským očiam a Jemu 
radosť spôsobila. 

Ani len jednu ihlien by som ne-
bola pozdvihla preto, aby som sa 
vyhnú la očistcovému ohňu. Len 
preto som činila všetko, aby som 
dobrotivému Bohu radosť spôsobi-
la a Jemu duše zachraňovala. 

Ja malunké drobná dieťa pritú-
42 



] im sa k trónu Krála králov a milu-
jem premileného môjho Snúbenca 
a j namiesto svojich bojujúcich ses-
tier a bratov . . . Áno, Premilený 
môj, iným spôsobom nemôžem Ti 
dokázať, nakoľko Ta milujem, ako 
tým, že malé kvetiny hádzam pred 
Tvoje nohy: tojest, každú malunkú 
obeť. každý pohľad, každé jedno-
tl ivé slovo chcem použiť k tomu, 
aby «om dokázala, že Ťa nado-
všetko milujem. Keď narazím na 
tisíce a stotisíce kvetín, nsnechám 
ich tam, odtrhnem ich Tebe! 

Spievať a chválu vzdávať budem 
Tete ešte a j vtedy, keď zpomedzi 
pichľavých tŕňov budem nútená 
ruže oslobodovat; a čím ostrejšie, 
čím pichľavejšie budú tŕne, tým 
vrucnejšou, tým vznešenejšou bude 
moja pieseň. 

Len Ježiš činí vo mne všetko, ja 
nečiním ničoho. 

Pán Ježiš veselé duše a usmie-
vajúce sa srdca miljue. Kedy dôj-
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deš konečne k tomu, aby si ukryl 
pred N ím svoj zármutok a spevavo, 
blaženo trpel, znášal všetko k Je-
ho vôli? 

Ostaneš-li verným tej svojej zá-
sade, aby si Jemu v malých ve-
ciach radosť spôsoboval, On takmer 
ža povinnosť si bude pokládať, aby 
ti vo veľkých prispel ku pomoci. 

Ó! nemárnime svoj čas; zachrá-
ňujme duše! Tak padajú duše do 
pekla, ako irobný sňah v zimušnej 
dobe. A Ježiš plače. Ako by sme 
mohli mysleť vtedy na svoje bolas-
ti, namiesto toho, aby sme Jeho po-
tešovali! 

Detské smýsfanie. 

Vždy som sa chcela stáť svätou. 
Ale Bohužiaľ! Porovnajúc sa so 
svätými spczorovaila som, že taký 
rozdiel je medzi nami, aký je medzi 
obrovským vrcholom, v oblakoch 
zmizňujúcim a medzi zrnkom pie-
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sku, po ktorom cestou idúci no-
hami šliapajú. 

Dobrotivý Boh nemôže vzbudzo-
vať vo mne neuskutočniteľné túž-
by; keď som teda aj malou, keď 
som aj trpaslíkom, môžem a mu-
sím túžiť potom, aby som sa mohla 
stať svätou. 

Sama sa nemôžem zväčšiť ani 
len o jeden vlas, prinútená som 
(teda uspokojiť sa so svojou nedo-
konalosťou. Do nebies ale na každý 
spôsob musím sa dostať, vyhľadám 
si teda jednu istú, priamu a krátku 
cestu, ktorá tam vedie, jednu cestu, 
po ktorej dotial ešte nikto nekrá-
čal. 

Ži jeme v dobe objavení: teraz nie 
je už nám potrebno na poschodie 
sch ódami chodiť; u zámožných 
vsadneme si do liftu, zatlačíme 
gombík — a sme hore. Ó! Jak by 
som chcela vynájs ť aj ja nejakú, 
do výsosti trhacú silu, ktorá by 
ma odniesla, do náručia Pána Je-
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žiša, lebo som tak maľunkou a sla-
bou, že na strmý vrch dokonalosti 
sama vyl iezť nemôžem. 

Ja som len dieťa, slabé, nevládné 
dieťa; ale práve tá moja nevládna 
detkosť povzbudzuje ma k tomu, 
aby som sa úplne oddala Tebe, Je-
žišu môj, 'aby som Ta o to prosila, 
ráč mi dovoliť stať sa horiacou obe-
tou lásky! 

Fšte a j najchudobnejší človek za-
dováži si to, čo je jeho deťom po-
trebné. Keď ale ono dorástie, posil-
ní sa, otec zejme s neho svoju ru-
ku a riekne k nemu: „Teraz už 
pracu j, na dosť dospelým si k tomu, 
aby si sa samo zaopatrovalo." 

Nuž, preto som ja nechcela do-
rástnúť, aby som nemusela tieto 
slová počuť, veď som vedela, že svo-
jou silou nie budem vstave si svoj 
život — život večný — zabezpečiť. 

Tak chcem Ta milovať, ako malé 
dieťa 

Ja som drobulinkým malým die-
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ťafom, ktoré vyl iezlo na kolena 
Pána Ježiša, hlavičku svoju po-
zdvihlo k Nemu a bez obavy Ho 
polúbilo. 

Vraveli mi, že pôjdem medzi Se-
ráfov do nebies. Keď sa to stane, 
zaiste nebudem ich napodobňovať 
a budem sa zdržovať toho, aby som 
si svoju tvár zakryla. Poneváč 
vtedy by som viacej nevidela Pána 
Boha a tak by sa zdálo, ako by 
som sa. bála Jeho; ako by som po-
tom mohla radosť spôsobovať Jemu 
a On mne? 

Malým byť znamená toľko, ako 
uznať svoju vlastnú ničomnosť, pre 
svoje viny, neztratiť smelosť, lebo 
deti často padnú, ale také sú ma-
ľunké, že sa veľmi neuražia. 

Moj ím pokojom je, že som ja len 
[malou, 

Keď sa tiež a j podknem, nepadnem 
[s vysoká. 
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Moc si neublížim, vstanem s 
[bystrou tvárou. 

Spiechám k Ježišovi, objatie mňa 
[čaká." 

Jest-li ostanem malunkou a po-
kornou, budem až do smrti mať 
právo na prevedenie menších-väč-
ších ľahkomyseľností bez toho, aby 
som tým dobrotivého Pána Boha 
urazila, veď aj malé deti lámu, 
drúzgajú, potkávajú sa, preto ale 
veľmi milujú svojich rodičov a ro-
dičia ich. 

Malé deti nebudú zatratené. 
Keď prihádzam k svätému pri-

jímaniu, často si myslím, že som tri-
štyrý ročná maľunka bábika, ktorá 
vlasy, pošpinila si svoje malé ša-
točky. Stane sa to aj somnou, keď 
zápasím s dušami. Ale svätá Panna 
je ustavične v moje j blízkosti. Rých-
le sveliečie so mňa pošpinenu zá-
steru, do poriadku dá moje vlasy a 
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peknou stúžkou, alebo voňavou ma-
lou kvetinkou ozdobí t ieto. , a to 
je dosť k tomu, aby mňa pôvabnou 
učinilo a tak bez zapýrenia mohla 
som zaujať svoje miesto na ho-
stine anjelcv. 

Aby naša žiadosť mohla byť vy-
plnená, nie je potrebné, aby sme do 
rúk vzali modlitebnú knihu a- z tej 
prečítali volakú peknú príležitostnú 
modlitbu, poneváč, jest-li by to bo-
lo potrebné, ja by som bola veľmi 
poľutovania hodnou, ja ktorá tak 
robim, ako dieťa, ktoré ešte ne-
pozná a-b-e-du: vrhnem sa na srdce 
Pána Boha, jadnoducho, dôverná 
Mu predložím všetko, čo by som si 
priala a On tomu vždy porozumie. 

Na šťastie v kráľovstve nebeskom 
je viacej bytov! Lebo bol-li by len 
ten jediný, ktorého opisanie a doň-
ho vedúca cesta sú mi neporozumi-
telnými tak zaiste ja by som ne-
mohla vstúpiť doňho . . . A keď je 
tam príbytok pre veľkých vsätých, 

49 



pre praotcov a pre mučeníkov po-
kania, zaiste je tam miesto a j pre 
malé d3ti. Tam je nám miesto pone-
chané. 

Dokonalosť nepozostáva z vyko-
návania tej alebo inej cnosti, ale z 
tej náklonnosti srdca, ktorá nás 
učiní malými a pokornými v ruke 
Pána Boha, úznajúc svoju ne-
vládnosť a s dôverou, opierajúc sa 
na Jeho otcovskú dobrotivosť. 

Veľké duše neh letajú nad ob-
lakmi, keď zúri nebezpečie: prá-
cou našou — maľunkých — je to, 
aby sme spokojne znášali hučiaci 
leják Nič to zato, keď aj trošku 
premoknems. Však sa vysúšime na 
teplote slnka lásky. 

Aby sme sa mohli stať Ježišový-
mi, potrebno je, aby sme boli ma-
ľunkými, tak maľunkými, ako 
kvapka nosy . . . Ô! buďme vždy 
kvapka r o s y . . . Ó! buďme vždy 
nosť a dokonalosť. A to je a j veľ-
kou výsadou: ale nakoľko jedno-
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duchými musíme byť, aby sme to-
mu zodpovedali. Ó ! jaký je malý 
počet takých duší, ktoré len potom 
túžia, aby sa staily malunkými a 
neznámymi! Pýta jú sa: či nie sú 
rieka, alebo potok užitočnejšími, 
ako kvapka rosy, k čomu ja tá 
dobirá? My ju držíme len k tomu 
sucou, aby lomlivý malý kalich, 
dnes kvitúcej a zajtra už vädnú-
cej kvetinky na niekoľko okami-
hov občerstvila. 

Aby sme mohli ostať malunký-
mi, potrebno je k tomu aj to, aby 
sme si neprivlastňovaili ešte ani 
tých cností, ktoré konávame, ala 
máme nato mysileť, že tento poklad 
vkladá dobrotivý Pán Boh do rúk 
Svojich malých deti, aby tieto ho 
používaly, kedy nato potrebu majú. 

7. celej svoje j sily túžim po tom, 
aby som sa mohla stá.t celkom dro-
bulienkým dieťaťom, vtedy nie je 
mi potrebno pripravovať sa. Môj 
sladký Jižiš sám mi zaplatí mcie 
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cestovné trovy, tak tiež aj vstú-
penku do kráľovstva nebeského. 

O to žiada Pán môj : vzorom Vy 
Drobní svätý; [mi buďte 

Ja tiež po tom túžiac, obrazom 
[Vám budsm 

Malé deti. 

Ja som podobná celkom malé-
mu dieťaťu . . . nemám žiadných 
myšlienok s jedného okamihu na 
druhý, jednoducho sa trápim, ned-
bajúc o to, čo bude nasledovať. 

Sebaoddanosf. 
Poneváč bola som nevládnou a 

slabou sklonuil sa ku mne Ježiš a 
sladkavo ma zasvätil do 'tajom-
nosti . lásky svojej. Ľúbilo sa Pá-
novi, aby mi ukázal tu jedinú istú 
cestu, ktorá vedie k plamennému 
moru lásky; a to nie je nič iného, 
ako úplná dokonalá sebaoddanosť, 
ktorá nás učiní schopnými k tomu, 
aby podobne malému dieťaťu vrh-
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ly sme sa do náručia nášho nebe-
ského Otca a tam spokojne drie-
m a l y . . . 

Áno, úplná sebaoddanosť je mo-
j ím kompasom, moj ím vodcom. 
Len o to žiadam, len o to snažne 
prosím, to ale celou vrúcnosťou 
svojej duše, celou horlivosťou svoj-
ho srdca, aby sa na mne, vo mne 
a skrz mňa dokonale vyplnila 
vôľa dobrotivého Pána Bob a. 

Ó! veľmi ťažké je moje pokú-
šenie! Som ale laptou Ježiša, chce-
li svoju hráčku polámať, môže to 
slobodne učiniť; áno, ja len to 
chcem, čo On chce . . . 

Mojou jedinou túžbou je to, aby 
som vždy mohla vyplniť vôľu Je-
žišovu. Nech mi vezme a dá to čo 
a ako sa to Jemu ľúbi. Dokonalosť 
pozostáva z toho, aby sme Jeho svä-
tú vôľu plnili, aby sme sa Jemu 
bezpodmienečne oddali. 

Pčnovi sa veľmi zaľúbilo v tom, 
aby stvoril veľkých svätých: tí sú 
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Tálie a ruže v Jeho záhrade. Pr i tom 
ale stvoril a j drobné, malé duše: 
malú fialku a jasienku, aby aj tieto 
vábily jasnosť na Jeho čelo, keď 
na zem shliadne. Čím ocht-
nejšie plnia kvetiny Jeho vôlu, 
tým sú dokonalejšími. 

Ani o jeden okamih skorej ne 
chcem sa dostať zo svojej vôle do 
kráľovstva nebeského. Tu na zemi 
je jedinou našou blažennosťou to, 
aby sme za dobré a spanilé uznali 
všetko, čo pre nás Ježiš tak ustano-
vil. 

Tereze záleží len na jednej veci: 
ako by sa mohla oddať úplne a 
bezpodmienečne dobrotivému Pánu 
Bohu? 

Pokoj moje j duše je to vôľa toho, 
Ktorý svojou mocou nebom, 

[zemou vládne. 
Tak ži jem v pokoju, neľakám sa 

[čoho? 
Ľúbim žiaru slnka tiež tmu — 

[keď zapadne. 
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Keď malé dieťa chce svoj člnok 
riadiť, nemôže nič iného urobiť, 
ako úplne ,sa odovzdať vznášaniu sa 
loďných plachiet dľa ľúbosti vetra. 

Rozpomeň sa že len v Tvoje j 
[svätej vôli 

Ná jdem ja svoj pokoj, tu blaže-
nos ť pravú. 

Odovzdám sa Tebe, zadriemam 
[spokojne 

V Tvom božskom náručí Spasi-
[teľu-Kráľu! 

Pokojne trpeť neznamená záro-
veň trpeť aj z radosti, poneváč kto 
hovorí o pokoju, nehovorí tiež a j 
o radosti aspoň nie o citeľnej ra-
dosti . . . Aby sme mohli pokojne 
trpeť, dosť je k tomu zo srdca 
chceť to, čo Pán Boh požiaduje. 

0! akou blaženou by som bola, 
keď by mňa Ježiš magnetizoval! To 
bolo dnes ráno mojou prvou my-
šlienkou. Akou sladkou radosťou 
položila som k Jeho nohám svoju 
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vôlu! no, Áno, to chcem, aby jedine 
On vládnul nad moj imi schopno-
sťami, aby som nekonala, ani ne-
mohla konať Tudské skutky, len 
výlučne božské, ktorých povzbu-
ditelom, pohybujúcou silou je Duch 
svätý, Duša lásky. 

S úplnou oddanosťou pr i jmem z 
ruky dobrotivého ' Boha zdravie, 
život, nemoc ba aj smrť, keď sa Je-
žišovi to tak rúbi. 

Dobrotivý Boh to požiaduje odo 
mňa, aby som sa tak oddala Jemu, 
ako malunké dieťa, ktoré sa ne-
stará o to, čo sa s nim stane. 

Nemôžem povedať, že by som 
lepšie milovala to, alebo tamto; 
len to, čo lepšie miluje dobrotivý 
Boh a čo pre mňa pošle. 

Už v mojom detskom veku 
vnikly mi do hlbiny srdce slová 
Jobové: „Keď mi a j život odberie v 
Nom budem úfa ť ! " Pr iznávam sa, 
že dlhý čas som sa trápila, kým som 
tento stupeň oddanosti dovŕšila; 
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teraz som už ale tam, kde ma Pán 
ustanovil, a tak je mi to dobré . . . 

Radosf duše. 

Ó! aký nebeský pokoj opanuje 
dušu toho, kto prevládne, utlači 
svoju prirodzenosť. Nie je, nemôže 
byť nič podobného tej radosti, 
ktorú praví duševne chudobní po-
žívajú . . . 

Moje srdce opanovala láska sko-
ro do seba zabudnutia a od toho 
času som blaženou. 

Smutným svätým je ten svätý, 
ktorý smúti. 

O mnoho svätých sa vypráva, ž s 
boli vážnymi ešte a j počas svojho 
odpočinku, ja ale nechcem ich v 
tom následovať; ba práve naopak, 
zvláštnu náklonnosť cítim k Théo-
íánovi Venardovi: ľúbi sa mi jeho 
duša, lebo, vzdor tomu, že mnoho 
trpel, stále bol veseilým. 

Vždy si nájdem dosť príčiny k 
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radosti, ba ešte aj zo svojich chýb 
viem osoh čerpať. 

Život nie je smutný, smutné je 
vyhnanstvo; človek sa mýli, ked 
životom menuje tento čas, ktorý od-
letí rýchlo, ako okamih. Výhradne 
na nebeský život mali by sme po-
užiť toho opravdivého, významného 
pomenovania; a preto, že tento 
život počneme žiť už tu na zemi, 
právom môžeme hovoriť, že život je 
pekný a veselý, velmi veselý. 

Celý deň som účastnou duševnej 
svatby! 

Ó akcu veľkcu blažnosťou ob-
klopí mňa Pán! Ó! jak veľmi ľah-
ko, jak veľmi premilo je Jemu slú-
žiť ! 

Keď duša porozumie, pochopí mi-
losť Božiu, hneď zapláva v lúčob-
nej žiare. 

Od toho času, jak som sa zriekla 
sama seba, najblaženejší život ži-
jem. 

Jarmo Pána je ľahké a sladké; 
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keď to srdečne vezmeme na ple-
cia svoje odrazu pocítime v ňom 
ukrytú rozkoš. 

Trpenie nedotýka sa mňa už na-
toľko, ako by som bola z mrtvých 
vstala, nie som už tam, kde mňa 
byť mienia. Natoľko som už došla, 
že trpeť viacej • nie som vstavs, 
lebo pre mňa každé utrpenie je 
sladkosťou. 

Nikdy som si nepriala zomrieť v 
deň sviatočný, sama moja smrť 
bude dosť pekným sviatkom. 

To chcem, aby Ježiš, jedine sám 
Ježiš vládnul nad moj imi schop-
nosťami, aby som nekonala, ani ne-
mohla konať ľudské skutky, len 
vylúčne božské, ktorých povzbudite-
ľom, pohybujúcou silou je Duch 
Svätý, Duša lásky. 

Ó! jak sladkou, jak rozkošnou je 
cesta lásky! Pravdou je sice, že a j 
na tej môžeme padnúť, previniť, 
prehrešiť sa, lenže láska zná z 
všetkoho osoh čerpať, všetko zná 
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oceňovať, všetko vie leskom ožiariť 
a je j oheň znivoči všetko to, čo sa 
Pánovi neľúbi a ľúbiť sa nemôže, 
tak že v hlbine duše nastane ti-
chosť, kľud, hlboký nebeský pokoj. 

Cítim, že sa už blíži čas, keď po-
čnem svoje povolanie zastávať. A 
moje povolanie je to: snažiť sa celou 
silou, aby a j iní zamilovali dobro-
tivého Boha tak, ako Ho ja milu-
jem a tak aj im objaviť môj malý 
chodničok. Ešte aj v moje j nebeskej 
blaženosti chcem dobro činiť tu na 
zemi. Bužovú záplavu zašlem na 
zem. Nie, nemôžem odpočívať do 
konca sveta! Len vtedy si odpoči-
nem, keď sa z jav í anjel a oznámo-
vať bude, že čas sa pominul. 

3. Hovorí duša Cirkve, 
Pius X. 

„Hľa najväčšia svätica moder-
ných časov" hovoril Pius X., keď 
mu ukázali podobizeň sestry male j 
Terezky, keď sa záležitosť jej vy-
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hlásenia za blahoslavenú v Ríma 
nastolila. 

Div cnosti a čud zázrakov. 
Medzi tými záležitosťami o vy-

hlásenie za blahoslavených a svä-
tých, ktoré v našom čase Kongre-
gáciou Obradov boly nastolené a 
ktoré docielily žiadaného priazmi-
vého výsledku, lebo toho v krát-
kej dobe docielia, nie je ľahk> 
nájsť ešte jedného takého prípadu, 
ktorý by bol tak velkú horlivosť a 
hodnovernosť vzbudil v celom ka-
tolíckom živote, akú vzbudila a 
vzbudzuje ešte a j dnes. požehnaná 
záležitosť vyhlásenia za blahoslave-
nú etihodnej Terezky Ježiškovej. 

Pohnúť srdca, skloniť vôľu,zlepšiť 
mravy, rozžiariť plameň lásky k 
bližnému, to všetko ďaleko prevy-
šuje snahy ľudské a lén výdatnou 
podporou a milosťami Božimi mož-
no ich vysv?tliť. Ale v naš=j — na-
dutosťou preplnenej dobe — prečo 
dal nám Pán Boh tento nový prí-
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klad sviatosti, jest-li len nie preto, 
aby v sestre Tereze, v svojej ver-
nej služobnici, potvrdil príkaz 
Svojho Syna, večného Slova: Jest-
li sa nepolepšite a nestanete sa ta-
kými, ako malé nemlúvniata, ne-
vôjdete do kráľovstva nebeského, 
(Dekret zo dňa 14-ho aug. 1911.) 

Benedikt XV. 
Medzi tými, ktorí len trošku po-

znajú život malej Terezy, nenájde-
me žiadneho, ktorý by sa nepripo-
j i l k tomu sboru, ktorý oduševne-
ním oslávuje zásluhami duševné-
ho detinstva okreslený celý je j ži-
vot. Nuž teda! To je tajomstvo svia-
tosti. Právom môžeme teda úfať, 
že príklad tejto novej francúzkej 
hrdinky zväčšovať bude počet do-
konalých kresťanov v rade deíí ka-
tolíckej Cirkvy. Poneváč všetci ve-
riaci, bezohľadne na ich národnosť, 
vek, pokolenie a stav-šľachetnou 
dušou sa snažia vkročiť na tu 
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cestu, pomocou, ktorej dostala sa 
sestra Iereza na hrdinskú výšku 
cnosti. 

Vlasnosti tohoto duševného de-
tinstva sú podivuchodnými aj v 
tom páde, keď tie z negativného 
ohladu považujeme, aj v tom páde,, 
keď ich z positného hladišťa 
Sledujeme. Poneváč vtedy pocho-
píme, že Ježiš Kritus ustanovil za 
nevyhnútelne potrebnú podmienku 
k obsiahnitiu života večného. A čkoľ-
vek táto blahoslavená služobnica 
Pána nestrávila dlhé roky v službe 
Boha, ani hrdinských skutkov ne-
vykonala, predsa za veľmi krátku 
dobu zásluhami preplnená vzbudila 
obdiv. Trebárs bola učencom aj ta-
kého rehoľného rádu, v ktorom 
ešte aj slabšiemu pokoleniu patrí 
česť mudroňov, predsa nebola veľ-
kou vedou ozdobená: vzdor tomu 
sama od seba vedela toľko, že aj 
iným ukázala pravú cestu spasenia. 
Odkiaľ pochádza teda táto hojná 
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úroda zásluh, kde nasbierala ona 
tolko zrelého ovocia? V záhrade 
duševného detinstva. A odkiaľ je 
tento hojný poklad vedy? Z tajom-
stva, ktoré Pán Boh prejaví de-
ťom . . . 

Sestra Tereza krátko pred svo-
jou smrťou prisľúbila, že preto ide 
do neba, aby mohla dobro činiť na 
zemi. My vieme, že sľúb svoj spl-
nila, poneváč je j prímluvou ob-
siahnutých milosti spočítať nie je 
možné. Kto by ale neporozumel 
tomu, že milosrdná, dobrotivá Ie -
rezka teraz ešte hojnejšie chce sý-
pať dary ísvojho srdca na všet-
kých, ktorí majú náklonné srdce, 
aby jej príklad čím dokonalejšie 
nasledovali. 

To si želáme teda, aby tajomstvo 
sestry Terezky Ježiškovej neostalo 
skrytým ani pred jediným synom 
naším (Pamätná reč papeža Be-
nedikta XV-ho o malej Ierezke z 
Lisieuxu.) 
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Pius XI. 

Ten istý Boh, Ktorý stvoril ob-
rov svätých a apoštolov v prítom-
nej záležitosti tak sa nám prejaví, 
ako Ktorý svojou nekonečnou lá-
skou úkryto stvoril túto zvláštne 
jemnú maličkosť dokonalej svia-
tosti. Toto ve lmi pokorné, tak pa-
nenské dieťa. 

Keď a j len v krátkom výťahu 
čítame životopis male j Terezky, 
tvoríme si právo k tomu, aby — 
použitím slov božského básnika — 
mohli sme o nej povedať: Ona je 
s nebies na zem sostupivšou byt-
nosťou, ktorá nám ukázala zázrak: 
Cosa venuto di Cielo in terra a mi-
racol monstrare. 

Nuž tento zázrak je plným ná-
ukou, ktorá je tiež tak príhodnou 
k zvelebovaniu Boha, ako je osož-
nou pre nás. 

Každá cnosť kvitne v nej naj-
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lepšie sa vyznamená ale v láske 
k Bohu (Bulla vyhlásenia za bla-
hoslavenú). 

Celý katolický svet opravdu 
výska®v » i * ' - áosti. Už je dávno 
diela prírody a milosti, ktoré chcel 
nám Pán Boh predstaviť, aby nám 
zrejuíé dokázal, že On je vždy veľ-
kým a jediným umelcom duší. 

Malá Terezka z Lissieuxu nebola 
by spokojná s tým, keď by sme sa 
my obmedzili len na radosť, keď je 
táto a j natoľko oprávnenou. Ona 
chce nám poskytnúť tých dušev-
ných ovocí, ktoré požiadoval a j 
Pán Boh, keď pred našima očima 
vzbudil v nej túto nádhernú krásu. 
C to žiada, aby sme z radosti a 
oslavovania vkročili na cestu ná-
sled.ovania toho, čo v nej tak ra-
dostne slávime. LebcJ opravdivé, 
dobrotivý Pán Boh mnoho preho-
voril k nám skrz ňu, ktorá bola 
Jeho ž ivým slovom. 

Najpeknejšou úlohou, ktorú nám 
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malá Terezka úkladá, je: Túbiť sa 
Pánu Bohu, milovať dobrotivého 
Pána Boha tým, ž i Jeho vôlu vy-
plníme a tu uskutočníme tak v 
hluku sveta, ako . " "host i klá-
štora. 

Svätica nám to hovorila, že pred 
Bohom má cenu len to, čo IVtu my 
sami obetujeme, všetci sa môžeme 
k Nemu dostaviť pokojom srdca, 
bohatými, úprimnými citmi pre-
plneným srdcom, konajúc svätú 
oddanosť za náhradu Jeho zbož-
ňovania hodnej dobrej vôle. 

Dôjdeme teda k jasnosti tej 
Hviezdy, ktorá ,sa zaligotala po-
čiatkom Nášho papežstva, ako živý 
posol a dokaz ochrany, o ktorej My 
sme si už tolko blažených zkúse-
ncsti zadovážili. 
'. Na hviezdu, ktorá na nebesiach 
Cirkve našej ligotavo sa objavila, 
divajme sa ako na takú, ktorá lie-
čivý lesk hádza na neresti, našu 
dobu sužujúce. (Pápež Pius XI. k 
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francúzskému pútovnikovi 30-ho 
apr. 1923.) 

V tomto o cieľoch večného ži-
vota veľmi zabúdajúcom sa sto-
ročí, v dobe vyhláseného podceňo-
vania všetkého nadprirodzeného a 
v tých časoch, keď veľmi mnoho 
hláv je tak zaplneno nadutosťou 
a namyslenosťou, že neuznávajú, 
alebo aspoň pretvárajú sa, že neuz-
návajú Cirkev katolickú, Matku 
svätosti, pravú rodnú príčinu všet-
kej civilizácie, dobre nám padne 
poznamenať, že ľúbilo sa Pánu 
Bohu obznámiť na celej zemi to, 
čo to dieťa v svojej poniženosti 
v kláštore Kármelitov vykonalo: 
ieho jednoduchosť, otvorenosť, je-
ho duše, jeho anjelský život, ob-
div vzbuďujúce cnosti a zázraky, 
jeho dokonalé detinstvo, ktorým sa 
v svojej naivite a čistote svojmu 
Majstrovi predstavilo. 

7- tej príčiny predstavujeme ju za 
pozoruhodný a už veľmi obľúbený 
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príklad Našim veriacim s tou žia-
dosťou, aby ju následovali. I ý m 
odovzdávame nábožnej cti katolí-
kov tu, ktorá bola hrdinkou svia-
tosti. 

Konečne obrátime sa k nej, ako 
k našej Patrónke, Ochraniteľke s 
prosbou, aby — ako to prisľúbila — 
neprestala sýpať svoj ružový dážď 
na pokolenie ludské. (Z dopisu pá-
peže Piusa Xl-ho ku kardinálovi 
Vicovi.I 

4. Pekný malý biely kvietok 
a prvé sväté prijímanie. 

Ježiš nie preto sostúpi každoden-
ne s neba, aby zostal v zlatej mon-
štrancii, ale preto, aby si vyhľadal 
iné nebo v našich dušiach, kde 
vynájde svoju rozkoš. 

Pamiatka môjho prvého pri j íma-
Pamiatka mojho prvého pri j íma-

bezmračnou pamiatkou. 
Zdá sa mi, ako by som ani ne-
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mohla hyť lepšie naladenou. . . Ó! 
jak sladkým bolo prvé polubenie 
Ježiša! Bolo to polubenie lásky. 
Cítila som Jeho velkú lásku a pre-
hovorila som: „Mi lujem Ťa a úplne 
sa Ti oddávam." T Ježiš nežiadal 
odo mňa iného. Nežiadal žiadnej 
obeti. On a malá Terezka už dávno 
pozerali vzájomne jeden na dru-
hého a dorozumeli sa. Ale naše 
dnešné stretnulie sa nemôže byť 
pomenovaným jednoduchým stret-
nulim sa; stalo sa naším spojením. 
Od tej doby nie sme už dvaja. Te-
reza už nie je, zmizlo, ako zmizne 
kvapka vody v lône oceána. Je-
žiš zostal len sám. On sa £tal Krá-
lom, Majstrom! Neobetovala-li Je-
mu Tereza svoju slobodu? Táto 
sloboda zapríčinila jej mnoho sta-
rosti; cítila sa tak slabou, že sa žia-
dala na veky spojiť s božskou 
Silou. 

A hla ! jej radosť sa stala tak 
velkou, takou hlbokou, že nebola 
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ostave ju do seba zavref. K veľ-
kému podiveniu svojich súdružiek 
zalialy sa je j oči slzami, ktoré za-
pričitiily mnoho rozkoší. Jej sú-
držky pýt al y sa jedna od duhej: 
prečo že plakala? Nepohopily to, 
že keď opustené, slabé sdrce na-
plní sa nebeskými radosťami, ne-
môže to smiesť bez plaču. 

Takto prehovorila malá Terezka 
Ježiškova, keď si znova predniesla 
v svojej duši nevymazatelnú pa-
miatku svojho prvého prij ímania. 
NaN tento deň čakala anjelskou 
horlivosťou za dlhé roky. 

Ešte c svojom maličkom veku za 
vianočného večera opravdivou nai-
vitosťou prosila svoju staršiu se-
stru o to, aby ju so sebou vzala na 
polnočnú omšu, kde použijúc tmy, 
prislupi k svätému Stolu, aby ma-
lého Ježiška uchytila. „Pritúl im sa 
k nebe, nikto mňa nepozoruje . . . 
Môžem-]i toučiniť"? „N i e ! " odpove-
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dala je j sestra. A malá Terezka si 
v zdych la . . . 

V svojom desiaťročnom veku jed-
ného dňa sretla sa na ulici s bisku-
pom z Bayeuxu. Keby ju je j sestra 
nezadržala, bola by zežala k nemu, 
aby si vyžiadala jeho povolenie k 
tomu, aby už v bežnom roku mohla 
pristúpiť k oltáru Pána a nemu-
sela čakať do budúceho roku. Tento 
malý anjelik takú prudkú túžbu 
cítil po Eucharistickom Ježišovi, 
že po svojom odhode so zeme uznal 
za dobré starať sa celkom zvláš-
tnym spôsobom o tie deti, ktoré sú 
pre svoju nemoc vystavené tomu, 
že ich prvé pri j ímanie utrpí opoz-
denie. Tak z viacej dievčiatok tr-
pely dve tak nebezpečným zapále-
ním modzogovej blany, že lekárska 
veda odsúdila ich koristi istej 
smrti. Ale horlivá modlitba k svä-
tej ľerezke doniesla svoje ovocie: 
obidve dievčatka za krátky čas 
ozdravely a svoje prvé sväté prij í-
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mánie vykonaly súčasne so svojimi 
súdružkami. 

Ozdravenie jedného výsadného 
dieťaťa zaslúži, aby sme tó rozpo-
vedali. 

Maria X. v jedenásť ročnom ve-
ku svojom ž. januára 19Í0. dostala 
horučku a onedlho objavilo sa u 
nej tuberkulozné zapálenie klba. 
Lekárka pomoc stala sa bezvýsled-
nou. Vtedy ju riaditeľka školy po-
vzbudzolvala k tomu, aby sa obrá-
tila o pomoc k svätej malej Te-
rezke Ježiškovej. „ K našim pros-
bám ale „malý kvietok" javi l sa 
hluchým." Tretieho týždňa pred pr-
vým pri j ímaním, ktorého mala sa 
zúčastniť a j nemocná, ^ej stav sa 
ešte zhoršil, všteká nádej k ozdra-
veniu sa ztrátila. Nuž! V noci s 
30-ho na 31-ho marca malá Maria 
— otvoriac oči podľa svojho vlast-
ného doznania — zazrela prekrásnu 
postavu, ktorá sa na ňu usmievala. 
Trošku sa uľakla a prežetjnala sa. 
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Zjavenie sa tým lepšie usmievalo, 
blížilo sa k nej a tak prehovorilo: 
„Onedlho, ešte dnes, budeš chodiť." 
Niekoľko okamihov ešte tam me-
škalo ustavičným úsmevom pozera-
júc na svojho miláčka, potom 
zmizlo. 

Blažené dievčatko, ktoré malo 
toho nočného videnia, tak rieklo k 
svoj im rodičom: „Ja budem dnes 
chodiť. Dnes v noci videla som 
svôj malý kvietok. Ten mi to po-
vedal." Ešte nikdy nevidela po-
dobizeň sestry Terezky, srdce je j 
ale pošeplo, že tým anjelským vi-
dením mohla byt jedine ňou tak 
veľkou dôverou žiadaná malá svä-
tíc. Popoludní, asi o tretej hodine, 
zaznel v je j ušiach pred ňou už 
známy, milo zoučný, jemný hlas: 
„Choď" znel hlas. Nemocná hneď 
vstala a bežajúc vrhla sa do ná-
ručia svojej matky, ktorá v svojej 
blaženosti nebola vstave ani tomu 
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uveriť. Dieťa už tri mesiace necho-
dilo! 

Za niekoľko dní dieťa nás návste-
vilo a my sme mu dali do ruky 
„Dejiny jednej duše." Keď dieťa 
zazrelo prvý obraz, zvolalo: „Sku-
točne je to tá, ktorú som videla, po-
znám ju." 

Od 31-ho marca naša malá žiačka 
ve lmi dobre chodila. K svojej veľ-
kej blaženosti odbavila svoje prvé 
pri j ímanie súčasne so svoj imi sú-
družkami, ktorými spolu bola a j 
pobirmovaná. Bože! Ktorý si teplo-
tou lásky zapálil dušu malej svä-
tej Terezky Ježiškovej, udeľ nám 
tej milosti, aby sme Ta veľmi mi-
lovali a boli veľmi milovanými aj 
od Teba. (Z obežnika Thomasa, bi-
skupa z Bayeuxu.) 

- W 
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Ružové lisky pekného, malého 
bieleho kvietka na každý mesiac 

v roka. 

Január 
Tak by som Ho ehcel(a) milo-

vať ! Milovať tak, ako Ho ešte nikto 
nemiloval. 

Február 
V milosrdnom a dobrotivom Pá-

nu Bohu nikdy nemôžeme radosť 
dôverovať. 

Marec 
Dobrotivému Pánu Bohu lubia 

sa veselé srdcia, On miluje vždy 
sa usmievajúce duše. 

Apríl 
Dôvera a jedine len dôvera pri-

vedie nás k láske. 

Máj. ,;> 

Ó! nakoľko mi lujem ja Pannu 
Máriu! Ona je skorej matkou, ako 
kráľovnou. 

76 



Jún. 
Keď by som bol(a) a j všetké 

hirechy spáchal(a), ešte ani vtedy 
by som neztratil(a) svoju dôveru v 
Pánovi, lebo viem, čoho znamená 
pre mňa Jeho svätá milosť. 

Júl 
Jarmo Pána je velebným a ľah-

kým. Jakonáhle ho pri jmeme sme-
lým srdcom, zaraz cítime jeho 
ľahkosť. 

August. 
Sú duše, ktoré z milosti Božej 

nik;ly neustanú v očakávaní. 

September 

Ježišu môj, udeľ mi tej milosti, 
aby som Ťa vždy opravdivé milo-
v a l a ) a vyhor iace j láske k Tebe 
zomrel (a). 

Dobrotivý Pán Boh výplni mi v i 
v nebesiach všetkú moju vôľu, le-
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bo na zemi som svojej vôli nepo-
užlia. 

November 
Len to chcem, čo dobrotivý Pán 

Boh chce; len to milujem, čo sa 
ľúbi dobrotivému Pánu Bohu. 

December 
Ježiš nežiada od nás veľkých 

skutkov, len oddanosť, a vďaku. 

Najvoňavejšie ružové lupienhy. 
V nebesiach chcem len jedno: 

Dobro činiť na z e m i . . . Po moje j 
smrti dám padať ružový dážď s ne-
ba na zem. 

Snúbencu môj ! Pris ím Ta, vyber 
si celý zástup raliových duší a 
učiň ich hodnými aby Ta milovaly. 

6. Voňanie pekného malého bieleho 
kvietka k nebesiam. (Z modlitieb 

Svätej Terezky.) 

Obetovanie života. 
0 mô j premilý Ježišu, nebeský 

Snúbencu môv, uder mi tej mi-
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lesti, aby som rúcho svoje j nevin-
nosti až k hrobu zachovala v sne-
hobielom jeho lesku! Nedovol — 
prisim Ťa — aby som čistotu mo-
jej duše s najmenšou zúmyselňou 
chybou zašpinila, radšej hneď, v 
tomto okamohu vezmi mňa k Sebe! 
Daj, aby som jedine Teba hľadala a 
Teba milovala! Daj, aby svet zom-
rel pre mňa a ja tiež úplne zomrela, 
pre svet! Daj, aby zemské veci, po-
minutelné neresti neprerušily tichý 
pokoj moje j duše. 

Ó Pene môj, Ježišu, neprosím Ťa 
o iné, ako o duševný poko j . . . O 
Tvoj pokoj a o to, aby som Ta ne-
konečne a neobmedzeno, na veky a 
nevysloviteľne milovala! Ježišu 
môj, Drahoto moja bárs by som 
mohla pre Teba vyl iať moju krv do 
ostatnej. kvapky. Bárs by som sa 
mohla siať mučedelníetva dušev-
ného trápenie, a keď nie to, tak 
prídel mi mučedeníctvo telesných 
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múk. Alebo radšej snažne ďa pro-
sím — prídel mi obdive! 

Dovol mi, aby som svoje sväté 
povinnosti, čo najdokonalejšie, vy-
konávala; aby na mňa každý za-
pomnul, mňa zapovrnul, nohami 
šliapal, odhodil, ako niejakú da-
robného zrnko prachu. Jedniý môj 
Milencu, hla! úplne oddávam sa 
Tebe, uskutočni na mne teraz a 
vždy Tvoju najsvätejšiu vôlu a ne-
dovoľ nikdy, aby mňa voľakedy čo-
koľvek od Teba odlúčilo! 

Iskry lásky. 
Pane Bože môj, Ty dobre vieš, 

že ja som vždy len Teba chcela 
milovať, k tomu smerovaly všetky 
moje snahy a to je jedinou mojou 
slávou. Veď Ty si mňa predbehnul, 
lebo si mňa už vtedy miloval, ked 
som bola ešte len nemluvniat-kom 
a táto láska súčastné somnou rá-
stla, sosilňovala sa a teraz je už 
takou, ako nekonečný oceán, kto-
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rého hlbiny nie je možno pomerať. 
Láska lásku rodí. moja láska k 

Tebe sa vznáša a chcela by zapi-* 
niť nekonečné hlbiny. O! Ale ja j ! 
moja láska — primerano k Tvo-
je j — je tak malinkou, takým ní-
čim, ako kvapa rosy, ktorá sa s 
oceánom slúči. Aby som Ťa mohla 
milovať, ako Ty mňa miluješ, mu-
sela by som Tvo j ím srdcom, Tvo-
jou láskou milovať, len tak by som 
si mohla odpočinúť. Ó! môj sladký 
Ježišu myšl im si, že viacej lásky 
nemohol si už na nikoho nahroma-
diť, ako kolko si jej na mňa na-
marnil, preto Ťa vrúčne prisím, mi-
luj a j mojich príbuzných tak, ako 
mňa miluješ. Ba áno, keď spozoru-
jem v nebesiach to, že ich lepšie 
miluješ, ako mňa, ó! vtedy bu-
dem sa tomu radovať, a už teraz, 
už tu na zemi uznávam, že Ti to 
aj lepšie zaslúžia! Ale to nemôžem 
uveriť, aby si bol tu na zemi nie-
koho matoľko obdaroval nekoneč-
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nosťou, všetko prevyšujúcou roz-
košou Tvoje j lásky, ako mňa, 
ktorá som si to však ničím neza-
slúžila. 

Túžba po mačedelnictvo. 
Ó! môj sladý Ježišu! môžem-li si 

si žiadať viacej a niečoho blaže-
nejšieho, veď som Tvojou Snúbeni-
cou, Tvo j ím vyvoleným malým 
kvietkom v záhrade Kármelitu a 
môj tajno<stný pomer k Iebe uči-
nil mňa aj malkou duší. A predsa, 
cítim, že mňa a j k inému povolávaš 
o to žiadaš, aby som bojovala za 
Teba, aby som sa stala štítom ol-
tára Tvojho, apoštolom viery Tvo-
jej, aby som prezkúmala pravdy 
svätej v iery a tie krvou srdca za-
pečati la. . . . Chcela by som sveto-
chyné hrdinské skutky previesť, 
veď rozpaluje mňa smelosť a odu-
ševnenie križiakov. Ó! jak by som 
si priala za Tvoju Cirkev na bo-
jišti padnúť. 
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O! keď by som ja mohla byť 
T vo j ím kňazom! Akou nežnou lás-
kou by som Ťa držala dvoma ru-
lcama, keď tajnostné sloá mojich, 
úst volaly by Ta s nebeies na zem! 
A ako horl ivo dávala by som Ťa 
tým, ktorých duša po Teba túži! 
Ale bárs túžiaco túžim stáť sa kňa-
zom Tvoj ím, obávam sa, podieve-
ním ma zachváti a k následovaniu 
ma povzbudzuje príklad svätého 
Frintiška z Assisi, ktorý v svojej 
poníženosti držal sa za nehodné-
ho k vznešenému kňažskému po-
volaniu a zrieknul sa toho. Ako 
mám uskutočniť tie protimluvné 
túžby, tie rovno protivné žiadosť? 

Chcela by som zapálť v dušiach 
svetlo, jasnosť, teplotu, ako proroci 
a doktori Ó! jak by som chcela po-
chodiť tu celú smutnú zem a hlas-
ným slovom oznamovať meno I vo -
je a temnotu pohanstva ožiariť 
lúčmi Tvo je j svätej v iery; do jeho 
len lopuchy rodiacej zeme, zasa-
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diť strom slávy, l 'voj požehnaný 
svätý Kríž, ó! ukrižovaný, oblú-
bený Snúbencu môj ! Jediná mi9sia 
ale nebola by vstave uhasiť moju 
žižeň, utišiť moju túžbu: naraz by 
som chcela [kázať >Tvoje sväté 
Evanjel ium na každej čiastke sve-
ta, a to by som žiadala, aby moje 
slovo vniklo a j do najzabudútnej-
šieho, najnepoznalejšieho ostrova 
oceána. Chcela by som byť kazate-
ľom viery, ale nielen za tu dobu, 
kým tento krátky život trvá, ale 
tým by som chcela byť od začiat-
ku až do konca sveta. 

Ó! a hccela by som byť muče-
delničkou hlavne len pre Teba. 
Mučedelnictvo bolo vždy moj im 
mnohosľúbujúcim snom, jedinou 
vzelou túžbou moje j mladosti; ten-
to sen, táto túžba v tichunskej ma-
lej celie Kármsla jednostajne rá3tly. 
A aká pošctilosť! Jednoraké muky, 
jediný škripec neboly by dosť k 
uspokojeniu mojich túžieb; bolo 
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by potrebno na muky múk, na mo-
re súženia. . . 

Priala by som si môj láskavý 
Snúbencu, aby aj mňa, ako Ieba, 
do krvi ubičovali, na kríž pr ib i l i . . . 
Chcela by som tak zomret, ako svä-
tý Bartolomej, od všetkého odlú-
čená, o všetko olúpená; priala by 
som si keď by som aj ja bola po-
norená do horúceho oleja, ako 
svätý Ján, keďby aj mňa zomlely 
zuby dravých zverov, ako svätého 
Ignáca, biskupa z Antiochie, aby 
znivočená rozmlaždená a rozdrobe-
ná stala som sa hodným pokrmom 
Pána Boha. So svätou Agnesou a 
Cecíliou sklomila by som krk svoj 
pod meč kata; a keďby mňa hodili 
do ohnivej vatry s Jeaneou d'Arc, 
medzi syčaním žeravého uhlia šuš-
kala by som velebné meno Ježiša! 
Keď si pomislým na tie muky, kto-
ré v dobe Antikrista zasiahnu 
kresťanov, 6, vtedy moje srdce ple-
sá od radosti, výska v blaženosti, ó, 
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jak by som chcela účastnou sa stať 
tých múk. Pane Ježišu Kriste! 
otvor knihu života, pozri a vidz čo 
učinili pre Teba svätí; všetko by 
som chcela a j ja preTéba učiniť, 
pre Teba. zmiesť, pretrpeť! 

Pane Ježišu môj ! čo riekneš T y 
k moj im pošetilým túžbam? lebo 
najde-li sa na zemi ešte menšia, 
slabšia, biednejšia duša, ako je 
moja? A vzdor všetkému, Tvoja mi-
losť sklonila sa ku mne a mala ra-
dosť ztoho, že si mi ešte aj detin-
ské túžby uskutočnil. A člnes bu-
deš vyplňovať, iné túžby, velké, 
väčšie nadovšetkom. 

Kvetový dážď. 
Aký osoh budeš mať I y Ježišu 

môj, z mojho kvietku a z moje j 
piesne? Ó! cítim a som presved-
čená, ze tento voňavý leják, tieto 
slabé, (bezcenné, rozpadajúce .sa 
lupienky, a z jedného drobného 
srdca vyvierajúca ľúbostná hymna, 
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predsa Ta len rozveselia. Áno, tie-
to maličkosti spôsobia Tebe ra-
dosť: vyvábia úsmev na tvári ví-
ťažnej Cirkvi, jasnosťou okúzlia 
jej čelo a je j blažení, novi členovia 
budú sa zabávať s Tvo j im malým 
dieťaťom, posbierajú jej rozsypané 
ruže, položia tie do Ivo j í ch rúk, 
aby si ich požehnal, nekonečnou 
cenou obohatil a potom takto pre-
tvorené budú ich sýpať, na trpiacu 
Cirkev: aby je j muky uľavili, na 
bojojúcu Cirkev: aby jej boli na 
pomoci v obsiahnutí víťaznej pa-
liny. 

Vzlet orla. 
Ó. večné slovo! Ó, Bože, Vykupi-

teľu mô j ! Ty si božským Orlom, 
Ktorého ja mi lujem a Ktorý ne-
odolateľnou silou ťahneš mňa k 
Sebe. Ty si Ten, Ktorý si sostúpil 
na zem, na miesto vyhnanstva, 
chcel si trpeť a umreť, aby si k 
sebe privábil všetké duše, neodo-
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lateľnou silou priťahoval ich k 
sebe a ponoril ich v srdce úplnej 
Svätej Projice, ktorá je večne ho-
riacim ohnišťom čistej, svätej lá-
sky! Ty si Ten, Ktorý, keď si svoju 
cestu namieril k nebesiam, nemo-
hol si sa s nami rozlúčiť, ale ukryl 
si sa pod skromnú podobu chleba 
a vína, aby si mohol v údolí plaču 
a kvílenia s nami zostať a nás s 
Tvo j ím vlastným telom a s vlast-
nou krvou: s Tvojou dušou a s 
Tvoj ím Božstvom živiť. Ó, Pane 
Ježišu môj ! Skutočne musím po-
vedať, že Tvoja láska k nám je ne-
konečná. Ako by si mohol to žia-
dať, aby moje srdce nevrhlo sa do 
plamenného mora srdca Tvojho? 
Čo by obmedzovalo, čo by mohlo 
obmedzovať moju nekonečnú dô-
veru k Tebe? 

Ô! Keď Ta svätí zamilovali a 
táto láska zaplnila ich duše svätou 
náruživosťou, mnoho, veľmi mno-
ho vykonali pre Teb9, veď sa stali 
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orlami, kráľovskými orlami. Ja 
som ale veľmi maľunkou, veľké 
skutky vykonať nie som vstave, 
mám ale tej úfnosti, že mňa pri j-
meš za obetu lásky. Mojou náde-
jou je to, že do primluvy anjelov 
a svätých, a pod I v o j e krýdla vlo-
žím svoju dôveru, ó, môj božský 
Orie, aby som sa mohla k Tebe 
pozdvihnúť a s Tebou na veky sa 
spojiť! 

Dokiaľ sa ľúbi Tebe moje zemské 
putovanie, o Tebe opieram nepo-
bnuté oči svoje a od sily Tvo jho 
pohľadu okúzlená, udychčané ča-
kám na ten okamih, kedy sa mô-
žem stať korisťou Tvoje j lásky! 
A ked tento okamih nastane, úfam, 
že spustia sa na mňa Tvoje orlové 
krýdla, trhneš mňa sebou do ohni-
ve j pece lásky, a ponoríš mňa v 
je j plamenné more, aby som zo-
tala na večné veky Tvojou blaže-
nou, horiacou obetou. 
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Za poniženosf. 
Pane, Ty poznáš moju ničom-

nosť; každé ráno si umienim, že 
budem konať pokornosť a každý 
večer spozorujem to, že mnohoraz 
som sa dopustila chýb pýchy. Vi-
diac to, chcela by som sa skoro 
zarmútiť; ale nie — veď viem, že-
by to tiež pýchou bolo. O Teba sa 
opieram úplne, ó, môj Bože, s všet-
kou svojou nádejou: I y si všemo-
húcim, vzbuď teda Svojou milo-
sťou vo x mne horlivosti k tejto 
cnosti; a poneváč Tvoje milosrden-
stvo udeli mi milosti k tomu, usta-
vične chcem opakovať: Tiché a po-
korné srdce Ježišovo, učiň, aby mo-
je srdce Tvojmu podobné bolo. 
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II. DEVÄŤ DNÍ 
K CTÍ MALEJ SVÄTEJ TEREZKÝ 

Z LISIEUXU. 

Dobre pozoruj a otvor celú tvoju 
dušu. Malá Ssätá Terezka z Li-
sieuxu stala sa radosťou opojenou, 
víťaznou, maličkou putníčkou Ne-
bies na svete. V svojej taršole 
ukryvá bohaté milosti a velkou, 
plápolajúcou láskou detských du-
ší nosieva tie všade. A j Teba hľa-
dá, aby tvoje žiadosti prijala do 
srdečka svojho a predložila ich 
pred trón Pána. Za svojho života 
nečinila zázraky, po svojej smrti 
ale — z vôle Božiej — veľmi je 
ku pomoci núdzu trpiacim. Hojne 
rozdáva duševného a telesného bo-
hatstva milosrdenstva Božieho. Po-
pros ju vrúcne a aj Teba vyslyši. 
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Prvý deň. 

Malá Svätá Ierezko! Sňahobiely 
pekný kvietku! Rosa lásky a mi-
losti dobrotivého Pána Boha trblie-
ta sa na maľučkej duši tvojej. Pre-
močila, okúpala ju úplne. Preto si 
skvelou, ako najl igotavejší krištal, 
čerstvou a živou, ako najkrásnejší 
má jový kvietok. Odzrkadluješ veľ-
ké tajomstva Pána Boha, velebné 
tajnosti práva Evanjeliuma. Preto 
si sa stala vernou dcérou-Cirkvi, 
alabastrovou nádobou milosti, po-
ihravajúčim, usmevajúcim sa ma-
lučkým dieťaťom Božského Srdca 
Ježišovho. Vieru tvoju vychovala 
si milostivou silou sviatosti za ne-
zlomnú. Tvoje cnosti, vrelú horli-
vosť tvoje j duše katolícké presved-
čenie učinilo pevnými. Cesta k do-
konalosti tvo je j duše, tvojho srdca 
viedla vždy v blízkosti Pána, preto 
pozdvihnul ťa na vyšiny sviatosti 
života. 
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Žižnivo, túžbou pozeráme na 
Teba všetci, ktorí sme vo viere 
oslabli, z blízkosti Pána ďaleko sa 
vzdialili. Pustou neúrodnosťou, ne-
konečnou pustatinou stala sa naša 
duša. Pozri, nerastie viacej kvietku 
na nej. Ztratili sme všetko naše 
potešenie. Prázdnota vládne nad 
nami, poneváč bezradostný je náš 
život. Zabudli sme sa z viery živiť. 
K nebesiam sopnúlym a rukama 
horlivé sa modliť. Náš duševný 
cit otupel k milosťam sviatosti. Je-
žiš márne čaká v Tabernákulume. 

Zlatá, sladká, maličká naša Svä-
tico! Na prekrásne, vždy kvitúce 
kvetiny tvoje j duše máme potre-
bu. Otvor hviezdokvetnaté oblaky 
Nebies -a shliadni na našu veľkú 
duševnú biedu. Staň sa dobroti-
vou k biednym hriešnikom, sýpaj 
s dvoma rukama do ich duší kve-
tiny ve lke j horlivosti tvojej ma-
linkej duše. Nech nastane tam za-
se jarná krása. Nech obohatne 
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každý človek vierou, láskou a 
dobrotivou milosťou Pána. 

Trikrát: Otče náš, Zdravas, Sláva 
Otcu atď. 

Oroduj za nás Panno Svätá Te-
rezko! Aby sme hodní boli učinení 
zasnúbení Kristových. 

Modlime sa! Pane, Ktorý si ho-
vori l : „Nebudete-li takými, ako 
maličké, nevojdete do kráľovstva 
nebeského," prosíme Ta, daj nám, 
aby sme verne nasledovali Pannu 
Svätú Terezku na ceste jednodu-
chosti a poníženosti jej srdca, a 
zaslúžili účastnými sa stať jej več-
nej odmeny. 

Dopusť, prosíme Ťa, Pane, aby 
tajomstva Tvo je j božskej milosti 
rczpálily v nás plameň lásky, kto-
rá k tomu povzbudzovala Tvoju 
Pannu, Svätú Ierezku, aby sa pre 
pokolenie ľudské ponúkla za obetu 

-lásky k bližnému. Skrze Pána na-
š iho Ježiša Krista. Amen. 
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Drahý deň. 

Malá Svätá Terezko! Skvostný 
kvietku Kármela, radostná ružo 
lásky! Tvoje srdce úplne prenikla 
láska k Bohu. V takej hojnosti, že 
k vykýpeniu naplnilo sa sladkou 
rozkošou. Preto si nato(-ko cítila 
smutný osud hriešnych ľudí. Dojí-
mavou je tvoja sústrasť k ľuďom, 
ktorí sú utisknutí na duševnú, te-
lesnú pomoc. Žižnila si po pote-
šeni, nie ale pre seba, ale v pro-
spech iných. Žeravá, veľkd tvoja 
láska duše hľadala. V dušiach bla-
ženosť pokoja. 

Jak veľmi cítime, že sme sebec-
kými, sebahladajúcimi. Neni lásky, 
poneváč ochladlo naše srdce. Zob-
ratská psota panuje medzi nami, 
poneváč niet sútrpnosti a obetavej 
dobrotivosti. Láska Božiej neporo-
zumieme, preto nemáme milosrd-
ného srdca k svoj ím bližným a 
hriešnikom. Necitelnými sme k 
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duševným a telesným boľastiam 
iných. 

Červeňúca sa pekná ružo bož-
skej lásky, drahá, malunká naša 
Svätico! Rozlej v každú stranu to-
ho bežci Iného, chladného sveta s 
kríža dolu padajúcej, červenej krvi 
Ježiša. Naša tíiiša túži po láske. 
Velmí by sme chceli aj my milo-
vať. Nie preto, aby sme boli milo-
vaní, ale aby sme iným radosť 
spôsobili. To bolo cielom celéha 
tvojho života. Táto sústrasná láska 
strávila Tvoj mladý život. Nauč a j 
nás, Mučedlničko lásky, k ž ivej 
činnej láske. 

Trikrát: Otče náš, Zdravas, Sláva 
Otcu atď. 

Croduj za nás Panno Svätá Te-
rczko! Aby sme hodní boli učinení 
zasnúbení Kristových! 

Modlime sa! Pane, Ktorý si ho-
vori l : „Nebudete-li takými, ako 
maličké, nevojdete do kráľovstva 
nebeského", prosíme Ta, daj nám, 
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aby sme verne nasledovali Pannu, 
Svätú Terezku na ceste jednodu-
chosti a poníženosti jej srdca a za-
slúžili si účastnými sa stať jej več-
nej odmeny. 

Dopusť, prosíme Ta, Pane, aby 
tajomstvo Tvo je j božskej milostí 
i ozpálily v nás plameň lásky, ktorá 
k tomu povzbudzovala Tvoju Pan-
nu Svätú Terezku, aby sa pre po-
kolenie Tudské ponúkla za obetu 
lásky k bližnému. Skrze Pána na-
šeho Ježiša Krista. Amen. 

Tretí deň. 

Malá Svätá Terezko! Sňahobiely 
malý kvietku duševného života! 
Nepoškvrnená voňavá, malá ľalie 
čistej duše! Radosť a boľasl, boj a 
cnosť posvätila si svojou jasnou 
múdrosťou duše. Bola si múdrou 
pannou. V krehkej nádobe nosie-
vala si cnosť nezkazenosti. Čistá, 
pekná tvoja duša naučí nás tomu, 
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ako si môžeme zaopatriť pravej 
horlivosti, opravdivej, duševnej 
radosti nerozmarného, nezmeni-
teľného duševného života. Medzi 
ťažkosťami zemského života a mi-
lostnými vnuknutiami istotným 
kompasom sa stala tvoja túžba po-
tom, aby si všetko k vôli Ježiša 
činila a stále Jemu slúžila. 

O hmlistom, neistom hmotnom 
našom živote trápia sa duše, pone-
váč nevedia -samo v sebe vyhľadať 
Boha. Cesta vnútorného duševné-
ho života je cestou neznámou. Kto 
potrebuje v dnešnom čase seba-
kázne, stáleho bdenia? Zunuje sa 
nám boj, poneváč stále utrpime po-
rážku. Duševná nečinnosť, bezra-
dostný život stály sa našim podie-
lom. K vnuknutiam Ducha Sväté-
ho a k jemnému vedeniu Ježiša 
stali sme sa bezcilnými, otupenými. 

Ľúbežný malý kvietku duševnej 
krásy, naša .zlatá malá Svätico! 
Bobom si bola poslaná v tejto dobe, 
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aby si mil ióny ľudu priviedla k cit-
l ivej duševnej jemnosti. 

Snažne Ta prosíme, zaujmi sa 
tvojho prekrásneho povolanie. Mud-
rá, pekná Panno, pouč nás ku sku-
točnej duševnej múdrosti, aby sme 
vždy a vo všetkom Boha hľadali a 
v Ňom blaženosť našej jedinej, ne-
smrteľnej duše. 

Trikrát: Otče náš, Zdravas, Sláva 
Oícu atd. 

Oroduj za nás Panno Svätá Te-
rezko! Aby sme hodní boli učinení 
zasnúbení Kristových! 

Modlime sa! Pane, Ktorý si ho-
voril : „Nebudete-li takými, ako 
maličké, nevojdete do kráľovstva 
nebeského", prosíme Ta, daj nám, 
aby sme verne nasledovali Pannu, 
Svätú Terezku na ceste jednodu-
chosti a poníženosti jej srdca a za-
slúžili si účastnými sa stať jej več-
nej odmeny. 

Dopusť, prosíme Ta, Pane, aby 
tajomstvo Tvo j e j božskej milostí 
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rozpáliiy v nás plameň lásky, ktorá 
k tomu povzbudzovala Tvo ju Pan-
nu Svätú ľerezku, aby sa pre po-
kolenie ľudské ponúkla za obetu 
lásky k bližnému. Skrze Pána na-
šeho Ježiša Krista. Amen. 

Štvrtý deň. 
Malá Svätá Terezko! Zpomedzi 

tŕňov vypočivší voňavý ružokvete! 
Ty si naučila svet tomu, že dobrá 
vôYa lásky tečie z piehnútia tŕňov. 
Pekná dcéro trpiacej lásky! Pre-
krásna panifloro milujúceho utr-
penia! Na Golgote vyrástly mučedl-
nický kvietku! Kr íž nosiace slabé 
tvoje plecia boly silnejšie, ako sío-
letný dub. Víchricou obdraté malé 
tvoje srdce v ohnivej peci súženia 
vyžiari lo sa na sňahobiele. Nasle-
dovala si Ježiša v utrpení, aby si 
sa mohla staf Jeho vernou dcérou 
v milovaní. Objavila si nám cesty 
spasiteľného, oblažujúceho utrpe-
nia. Tajomstvo jačavú hymnu ra-
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dosti spevavej bolasti hovorí z tvoj-
ho víťazného života. Mnohokrát 
spozorujeme, že ťažko ťa porozu-
mieme. Neznáme trpeť. Ťarchy, 
boľasti, naša slabosť nie je vstave 
znášať. Pod bremeňom kríža života 

klesneme. Od života vždy len ra-
dosť očakávame K noseniu kríža 
slabé sú naše plecia. Naša túžba 
po rozkoši desi sa veštkého nebez-
pečia. A keď nás ťažké hodiny 
stihnú, naše srdce skoro že nepuk-
ne od žalosti. Počet zúfalých stále 
rástie medzi nami. Na ceste života 
stretnieme sa s ludmi, ktorí svoju 
nádej už úplne ztratili. 

Medzi tŕňami kvitúca pekná ľa-
lio! Vo víchrici boťasti vyvinujúca 
sa drahá, malá naša Svätico! Ty 
skutočne vieš, čo je súženie. Poteš 
deti bolasti. Vyučuj ich, aby oheň 
utrpenia nepopálil nádeje ich ži-
vota. Radšej očisť a učiň silnými, 
ohňovzdornými srdcia naše. Po-
môž nám, aby nebeská cesta súže-
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nia vhnala do našich duši poká-
nia. Preťrpme súženia Kalvárie a 
túžme po nebeskej vlasti 

Tr ikrát : Otče náš, Zdravas, Sláva 
Otcu atď. 

Oroduj za nás Panno Svätá I e -
rezko! Aby sme hodní boli učinení 
zasnúbení Kristových! 

Modlime sa! Pane, Ktorý si ho-
voril : „Nebudete-li takými, ako 
maličké, nevojdete do kráľovstva 
nebeského", prosíme Ťa, daj nám, 
aby sme verne nasledovali Pannu, 
Svätú Terezku na ceste jednodu-
chosti a poníženosti jej srdca a za-
slúžili si účastnými sa stať jej več-
nej odmeny. 

Dopusť, prosíme Ťa, Pane, aby 
tajomstvo Tvoje j božskej milostí 
rozpálily v nás plameň lásky, ktorá 
k tomu povzbudzovala Tvoju Pan-
nu Svätú Terezku, aby sa pre po-
kolenie Tudské ponúkla za obetu 
lásky k bližné*iu. Skrze Pána na-
šeho Ježiša Krista. Amen. 
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Piaty deň. 

Malá Svätá Terezko! Do pustej 
tvrdej skaly zasadený kvietku! V 
hlbine údôl pod krovnatými kríč-
kami skvejúca sa jarná f ialko! Veľ-
ká milosť pokorného Ježiša pri-
viedla Ťa k cnostnej, peknej ceste 
sebaupníženia. Skrze čisté a proste 
sebapoznanie stala si sa povedo-
mou svojej níčomnosti. Horlave si 
hľadala príležitosti ku pokoreniu. 
Chválu si dala Bohu, keď Ta ľudia 
za slabú, za nedoknalú súdili. Sa-
ma o sebe rozmýšľala si, ako o ne-
paternejšiej ešte a j od zrnka pra-
chu. Vo vôni duševnej a umnej 
pokory zdvihla sa tvoja duša na 
vyšinú viatosti života. Povýši l Ťa 
Pán, aby si bola skvelou hviezdou 
Cirkvi a pracovitého, duševného 
života. 

Od stydu zapírení vidíme našu 
veľkú pýchu. Koľkoraz zaviedol už 
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nás diabol pýchy, aby sme padli 
do tmavej jami našich márnomy-
selnosti. Duše nemajú vývinu, ob-
eahu, vône, poneváč osudná pýcha 
života vládne nad nami Sobeckí, 
nadutí ludia nemajú potešenia. Z 
pýšnej viery, z márnomyselného 
srdca pochádzajúca modlitba ne-
dojde pred trón Boží. To je príčina 
toho, že mil ióny a milióny ludu 
chradnú tu v svoje j malomocnosti. 

Pekný, malý biely kvietku, nežná 
fialočko jarného života, prekrásny, 
jednoduchý alpský plesnivcu. Drob-
nými cestami kráčiaca pokojná 
naša Svätico! Vyprostredkuj nám 
tu velkú milosf, aby sme mohli 
poznať skutočnú pokornosť, ako 
cnosť a základ každej cnosti. Vie-
me, že bez toho v duševnom živote 
a v dobrom ani drobné malé kroky 
nemôžeme urobiť. Pomôž nám 
drobné dieťa Ježiškovo, Malá Svätá 
Terezko, aby sme znali byť hlboko 
pokornými! 
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Trikrát: Otče náš, Zdravas, Sjáva. 
Otcu atd. 

Oroduj za nás Panno Svätá Te-
rezko! 

Aby sme hodní boli učinení za-
snúbení Kristových! 

Modlime sa! Pane, Ktorý si ho-
voril : • „Nebudete-li takými, ako 
maličké, nevojdete do kráľovstva 
nebeského", prosíme Ťa, daj nám, 
aby sme verne nasledovali Pannu, 
Svätú Terezku na ceste jednodu-
chosti a poníženosti jej srdca a za-
slúžili si účastnými sa stať jej več-
nej odmeny. 

Dopusf, prosíme Ťa, Pane, aby 
tajomstvo Tvo je j božskej milostí 
rozpálilo v nás plameň lásky, ktorá 
k tomu povzbudzovala Tvoju Pan-
nu Svätú Terezku, aby sa pre po-
kolenie ľudské ponúkla za obetu 
lásky k bližnému. Skrze Pána na-
šeho Ježiša Krista. Amen. 
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Šiesty deň. 

Malá Svätá Terezko! Maličká 
misionárko nekonečnej milosti a 
dobrotivosti Božie j na svete! Oh-
nivými slovami ohlásuješ túto dô-
veru, ktorá musi zaplniť srdce a j 
márnotratných synov a Magdoleň. 
l y naleješ smelosti do maloduš-
ných ohablivých, aby svoje zra-
nené srdce, svoj smutný pohľad 
pozdvihli k nebesiam Nemohla si 
dať cennejšieho poučenia padlým 
a všetkým tým, ktorí sú na milo-
srdenstvo Božské veľmi utisknuté. 
S cesty bázne odvedieš nás k svä-
tým chodníkom nekonečnej dô-
very, aby sme tým lepšie a lepšie 
poznali plameňmi obkľúčené, z mi-
losrdnej lásky otvorené srdce Pá-
na Ježiša. Ó! T y múdra, vyroz-
umná Majterkyňo pod bremeňom 
svojich hrichov krčicích sa bied-
nych ľ u d í . . . 

Povedomie hrichu je najväčším 
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nešťastím človeka. Duševná zamo-
tanost, nesriadenost, tmavá zúfa-
losť sú s ním spojené. Akým smut-
ným je osud tých, ktorí ztratili 
všetku nádej! Kto by bol vstave 
pokresliť duševný stav Lratovraha 
Kaina, zrádcu Ježiša, Judáša? Po-
vedomie ztratenia milosti pobúri 
riadnie činosť rozuma, nešťastným 
učiní ľudské srdce. Na miesto skve-
lého, potešujúceho povedomia Bož-
skej detskosti nastúpi biedny pocit 
otroctva diabolského. Koľko a koľ-
ko našich nešťastných bratov tak 
chradne na sve te . . . 

Teba preto poslal nám Pán, aby 
si pozdvihla padlých. Potešujúci 
Anjelu padlých duší, náša svätico 
dobrotivého, citlivého srdca! Po 
dušiach žižniš, duše hľadáš, aby si 
ich zachránila od zatratenia a pri-
viedla ich k čistovodným prame-
ňom Života. Hádž na nás barvisté, 
voňavé ruže potešenia a sily duše. 
Nakvapkaj do sŕdc liečivého bal-
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zamu milosrdenstva Božieho, aby 
a j mravne zomretí znova ožili. Na-
lej dôvery do sŕdc našich, aby sme 
v nekonečnom milosrdenstve Bož-
skom, ako Ty, aj my vždy nezlom-
ne veril i . 

Trikrát: Otče náš ; Zdravas, Sláva 
Otcu atd. 

Oroduj za nás Panno Svätá Te-
rezko! Aby sme bodní boli učinení 
zasnúbení Kristových! 

Modlime sa! Pane, Ktorý si ho-
vori l : „Nebudete-li takými, ako 
maličké, nevojdete do kráľovstva 
nebeského", prosíme Ťa, daj nám, 
aby sme verne nasledovali Pannu, 
Svätú Terezku na ceste jednodu-
chosti a poníženosti jej srdca a za-
slúžili si účastnými sa stat jej več-
nej odmeny. 

Bopust, prosíme Ta, Pane, aby 
tajomstvo Tvo je j božskej milostí 
rozpálil y v nás plameň lásky, ktorá 
k tomu povzbudzovala Tvo ju Pan-
nu Svätú Terezku, aby sa pre po-
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kolenie ľudské ponúkla za obetu 
lásky k bližnému. Skrze Pána na-
šeho Ježiša Krista. Amen. 

Siedmy deň 

Malá Svätá Terezko! Vädnúca 
jasenná ružo jednoduchej skrom-
nosti! Biedny, malý kvietku ukry-
tého života! Veľkosť márne hľadá-
me u Teba. Ľudskú chudobu Krista, 
skromnosť preblahoslavenej Panni 
napodobňovala si v celom Tvo jom 
živote. To je príčinou toho, že Ja 
Pán teraz natoľko povýšil. Ľúbež-
nosť Tvo jho pokorného a jedno-
duchého smýšľania vzbudi obdiv 
celého sveta. To je Tvojou najväč-
šiou krásou. To je to, čo učiní prí-
ťažlivou Tvoju povahu. Drobnou, 
malou dušou si, takými chceš a j 
nás učiniť. 

Ó, ako by sme a j vedeli porozu-
mieť ukrytú skromnú krásu, jed-
noduché smýšlanie, ktorí kračia-
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me cestami nadutosti sveta? Svätá 
jednoduchosť! Sancta Simplici-
tas! Aby sme boli jednoduchými, 
ako holuby: Ži jme bez všetkého lí-
čenia, ako dobré malé deti. Dušu 
zatemňujúca hrabivosť hmotného 
bohatstva nech nevládne nad na--
mi. Obdiv hľadajúca túžba már-
nomyseľnosti nech nezajme do ot-
roctva naše srdcia. Slovo, myšlien-
ka, skutok a naše sebadržanie, 
chovanie sa a naše požiadavky 
nech nežiadajú vzbudiť pozornosť 
iných. Kto sa vychováva tomu, aby 
nebol nikdy pochváleným, aby je-
ho zásluhy neboly zbadané, jeho 
pracovitosť neoceňovaná? Na sve-
te hrdo, pyšne nadúva sa márno-
myseľnosť. S jarmočným hlukom 
pracuje a naháňa do saka bied-
nych ľudí. 

Jemnocitný, malý kvietku po-
kornej jednoduchosti, naša sládká 
malá Svätico! Tvoj celý život je 
j a senným vädnutím a predsa ne-
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premožiteľnou silou života večné-
ho. Nauč a j nás jednoduchosti a 
milovania chudoby. Pomôž Tvo-
jou nebeskou primluvou, aby sme 
boli skromnými a aby len vysoko-
myselné túžby a sväté povzbudzo-
vania duše vládly nad nami. Väd-
núca biela jasenná ružo svätej 
jednoduchosti! Čistý, pekný kviet-
ku nevinnej chudpby! Pomôž sha-
sit v našej vnútornosti paliaci 
plameň márnomyseľnosti, pýchy, 
aby sme pokorného Ježiša svätou 
jednoduchosťou nasledovali. 

Trikrát: Otče náš, Zdravas, Sláva 
Otcu atď. 

Oroduj za nás Panno Svätá I e -
rezko! Aby sme hodní boli učinení 
zasnúbení Kristových! 

Modlime sa! 
Pane, Ktorý sh hovoril: „Ne-

budete-li takými, ako maličké, 
nevojdete do krá(ovstva nebe-
ského", prosíme Ta, daj nám, 
aby sme verne nasledovali Pannu, 
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Svätú Terezku na ceste jednodu-
chosti a poníženosti jej srdca a za-
slúžili si účastnými sa stať jej več-
nej odmeny. 

Dopusť, prosíme Ťa, Pane, aby 
tajomstvo Tvo je j božskej milostí 
rozpálilo v nás plameň lásky, ktorá 
k tomu povzbudzovala I v o ju Pan-
nu Svätú Terezku, aby sa pre po-
kolenie ľudské ponúkla za "obetu 
lásky k bližnému. Skrze Pána na-
šeho Ježiša Krista. Amen. 

Osmý deň 
Malá Svätá Terezko! Pekný 

kvietku duševného detintsva! V 
záhrade Božskej najnovší, najmen-
ší kvietku! Od Teba nech sa svet 
nauči. že k dociele'niu duševnej 
dokonalosti nežiada vždy Pán Boh 
veľkých obeti, lae radšej úprimnú 
a tvrdú snahu po detskom smýšľa-
ní. Cesta duševného detintstva naj-
istotnejšie vedie k nebesiam. Svätá 
Terezko! Drobnou, maličkou du-
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šou pomenúvaš sa vždy a podobné, 
drobné maľunké duše hladáš, aby 
si tie priviedla k Ježišovi. Tajom-
nosť Tvojho pokorného svätého 
detinstva musela sa velmi obrú-

biť Pánu Ježišovi. To Ťa priviedlo 
k najvyššiej stupnici úplnej odda-
nosti a dokonalej lásky. Tak si 
dokázala človekovi dnešnej doby, 
že chodník svätého duševného de-
tinstva je najistejšiou cestou, ve-
dúcou k blaženosti, múdrosti. 

Nikdy nepodrástuť! Aby sme 
vždy deťmi zostali. To bolo naj-
krásnejším rázovým ťahom života 
Svätej T&rezkv. Podľa vôle, úprim-
nosti a lásky zostať duševne v de 
tinstve. Nikdy sa nestať plnoletý-
mi, samostatnými pred Bohom! 
Márne by sme to a j učinili, pone-
váč sme trpaslíkmi, nevládnymi a 
slabými. Ulisknutí sme na podpo-
rujúce dve rameňa Pána. Sami od 
seba neschopnými sme ešte ani k 
drobčitému pokusnému chodu. Naj -
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hlavnejšiou príčinou nášho pot-
knutia sa je to, že vytiahneme sa 
zpod múdreho a otcovského vede-
nia Božieho. Keď dobro žiadame 
len samo od seba bez milosti Bo-
žej. 

Detská Dušo a detská Svätico! 
Najmenší biely kvietku v kvetna-
tej záhrade Božskej. Sladká maiá 
naša Svätico! V Tebe a skrz Teba 
objavil Boh to, čo vkryl pred mú-
drcami a učencami sveta. Teba 
postavil medzi nás ako dieťa z 
Evanjeliuma. A nebudeme-li taký-
mi, ako Ty, nevojdeme do kráľov-
stva nebeského. Svätá . Terezko! 
Pomôž nám, aby sme dosiahli 
úprimnosti, ľubežnej prostosti, 
skvelej nevinnosti deti. Aby* sme 
našu vô lu vo všetkom podriadili 
vôli Božiej. A aby sme si nezka-
ztnú krásu, čistú nevinnosť det-
ských duší vždy zachránili. 

Trikrát: Otče náš, Zdravas, Sláva 
Otcu atď. 
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Oroduj za nás Panno Svätá l e -
rezko! Aby sme hodní boli učinení 
zasnúbení Kristových! 

Modlime sa! 
Pane, Ktorý si hovori l : „Nebu-

dete-li takými, ako maličké, ne-
vojdete do kráľovstva, nebeského", 
prosíme Ťa, daj nám, aby sme 
verne nasledovali Pannu, Svätú 
Terezku Ina ceste jednoduchosti 

a poníženosti je j srdca a zaslú-
žili si účastnými sa stať je j več-
nej odmeny. 

Dopust, prosíme Ťa, Pane, aby 
tajomstva Tvoj aj božskej milostí 
rozpálily v nás plameň lásky, ktorá 
k tomu povzbudzovala Tvoju Pan-
nu Svätú Terezku, aby sa *pre po-
kolenie Tudské ponúkla za obetu 
lásky k bližnému. Skrze Pána na-
šeho Ježiša Krista. Amen. 

Deviaty deň. 
Malá Svätá Terezko! Zlatá ružo 

duševnej dokonalosti! Lesku lúčov 
115 



vždy usmievajúcej sa svätej ra-
dosti! Taká si, ako morské oko 
medzi obrovskými výšinami Alp. 
Skvelý lesk slnka večnej lásky 
poihráva sa s malučkou Tvojou 
dušou. Jasná, čistá modrosť nebies 
usmieva sa v očiach Tvojich. Vý-
sadná, pekná Svätico jasnej duše. 
Svätico nezmeniteľnej, vždy sa ra-
dujúcej nálady! Úsmev s Tvoj ich 
perien nemôže odstrániť ani ne-
moc, ani bolasť, ba ani smrť. To 
zaisťuje Ti istý príchod do prí-
stavu. Sladkú rozkoš blaženého, du-
ševného uspokojenia. Peknú smrť, 
ktorá nie je pominutím, ale pre-
sťahovaním do večného života. 

Ó, kolkoraz robotujeme s otupe-
ným smýšlaním. Zunovanie živo-
ta, dušu zosúrovujúca ľahostajnosť 
zamračí nebe nášho života. Taký-
mi sme mnohoraz, že už sa ani 
radovať nevieme. Naša povaha je 
zatvorenou a smutnou. K ťarche 
sme sebe aj iným. Únaví nás celý 
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náš život. Myšlienka smrti zdesí 
nás. Bezradostný život smutný má 
konec. Preto je mnohým smrtť zú-
falou. Ó, nakoľko sa hrozíme smrti, 
lebo sme sa nikdy nenaučili správ-
ne a pekne žiť. 

Večného jara večný úsmeve, na-
ša sladká, maličká Svätico. Sýpaj 
len Tvoje, večnou láskou a rado-
sťou rozkvitnuté ruže na údolie ža-
losti a bôlu! Biedny, bezradostný 
svet tak velkú potrebu ma na Tvo-
ju jasnú dušu! Nauč nás radostne 
žiť, aby sme mohli pekne, v milosti 
Božiej zomrieť. Jarná radosť, život, 
strávený v slnečných lúčov kvet-
natého mája nech budú pekným 
súhlasom našej duše. Ponechaj tu 
každému človekovi navždy: na 
Tvojich pernách s nebies došlý 

• úsmev blažených duší. Malá Terez-
ko z Lisieuxu, ružový pučku Kár-
mela! Čakaj na nás veľmi v ne-
besiach, aby sme sa tam dostať a 
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s Tebou v Srdci Pána Ježiša na 
večné veky radovať mohli. 

Trikrát: Otče náš, Zdravas, Sláva 
Otcu atď. 

Oroduj za nás Panno Svätá Te-
rezko! Aby sme hodní boli učinení 
zasnúbení Kristových! 

Modlime sa! 
Pane, Korý si hovoril : J.Nebu-

dete-li takými, ako maličké, ne-
vojdete do kráľovstva nebeského", 
prosíme Ťa, daj nám, aby sme 
verne nasledovali Pannu, Svätú 
Terezku !na ceste jednoduchosti 
a poníženosti j e j srdca a zaslú-
žili si účastnými sa stať je j več-
nej odmeny. 

Dopusť, prosíme Ťa, Pane, aby 
tajomstvo Tvo j e j božskej milostí 
rozpálíly v nás plameň lásky, ktorá 
k tomu povzbudzovala Tvoju Pan-
nu Svätú T'eresku, aby sa pre po-
kolenie ľudské ponúkla za obetu 
lásky k bližnému. Skrze Pána na-
šeho Ježiša Krista. Amen. 
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Modlitba obetovania života. 
Malá Svätá Terezka s tou mod-

litbou sa ponúkla za horiacu obetu 
milosrdnej lásky dobrotivého Boha. 
l a k milou bola tá pred Ďou a tak 
velkej významnosti jej privlastňo-
vala, že vo dne a v noci v knihe 
Evanjel iuma nad svojim srdcom 
ju schovávala. 

Cirkev zatriedila ju medzi od-
pustkové modlitby. Jej vrúcne 
premodlenie odporúčala každému 
bezrozdielne na hodnosť a triedu. 
Povolené odpustky: 

1. 300 dňové odpustky, kedykoľ-
vek veriaci toto obetovanie aspoň 
od týchto slov počínajúc: „Aby 
som v dokonalej láske-žila vždy..." 
do konca kajúcim srdcom a skrú-
šenosťou sa pomodlia. 

2. Každého mesiaca raz plnomoc-
né odpustky pod obvyklými pod-
mienkami tým, ktorí túto každo-
denne odriekajú. 

V Bime 31 júli 1923. 
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Ó, môj Bože! Blahoslavená Svätá 
Troj ico! Chcem Teba milovať, aby 
Ťa a j iní milovali. Chcem pracovať 
ku osláveniu Cirkvi takým spôso-
bom, aby som zachránila duše n i 
zemi a vyslobodila duše z očisťco-
vého ohňa. Chcem dokonale splňo-
vať Tvoju svätú vôľu a dosiahnuť 
tej stupnice slávy, ktorú si mi Ty 
v kráľovstve Tvojom pripravil. 
Jedným slovom chcem sa stať svä-
tou. Nakoľko cítim ale svoju sla-
bosť, prosím Ta, ó, Bože môj, staň 
sa Ty sám mojou sviatosťou. 

Fcneváč si mňa natoľko miloval, 
ó, Bože môj, že Svojho jednoroie-
ného Syna dal si mi za Spasiteľa 
a Snúbenca a nekonečné poklady 
Jeho zásluh sveril si na mňa: ja 
tieto radosťou obetujem Tebe a 
snažne Ťa prosím, nehliadni na 
mňa ináč, ako svätou tvárou Pána 
Ježiša a láska plamenného Srdca 
Jeho. 

120 



Taktiež obetujem I i zásluhy na 
nebesiach a na zemí žijúcich všet-
kých svätých, všetkú lásku svätých 
a anjelov; konečne, obetujem Ti, 
Preblahoslavená Svätá Trojíco, 
všetkú lásku, všetké zásluhy Svä-
tej Panny, moje j milovanej Matky. 
Jej odovzdávam moje obetovanie, 
aby Ona predniesla tie Tebe. 

Jej božský Syn, môj milovaný 
Snúbenec rieknul nám za Svojho 
pozemského života: „Všetko, čo-
koľvek len prosiť budete v mene 
Mojom od Otca mojho, clá Vám! " 
Preto som istá, že splníš moje túž-
by. Istá som, ó, môj Bože, že len 
preto stupňuješ moje túžby, aby 
si tie tým radšej splnil. 

V srdci cítim nesmierne túžby; 
s dôverou Ťa prosím, môj Bože, 
učiň moju dušu Tvo j im vlastníct-
vom. 

Ah, nakoľko si prajem, abych Ťa 
mohla čím častejšie pri jať k sebe 
vo Sviatostí Oltárnej! Pane môj, 
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Ty si všemohúcim! Zostaň vo mne 
vždy, ako v Svätostánku a nevzdiaľ 
sa nikdy zo svojej „malej hostie". 

Ah, nakolko si prajem, abych Ťa 
mohla potešiť za nevďačnosť hrieš-
nikov; odber mi, prosím Ťa, slo-
bodnú vôľu moju, aby som Ta 
nikdy neurazila: a keď niekedy 
predsa klesnem od slabosti, T vo j 
božský pohľad nech očisti hneď du-
šu moju a nech strávi všetké ne-
dokonalosti moje, ako oheň, ktorý 
v sebe všetko pretvoruje. 

Ďakujem Ti, Pane Bože môj, za 
všetké milosti, ktorých si mi ude-
lil, zvláštne ale milosť tú, že si 
mňa previedol cez vyhnú utrpení. 
S práporom kríža v ruke moje j ra-
dosťou budem na Teba hľadeť v 
posledný deň. Preto, že si mňa 
účastnou učiniť ráčil tohoto kríža, 
že v nebesiach budem Tebe po-
dobnou a že aj na mne budú sa 
skveť sväté a oslávené rany Tvoj-
ho utrpenia. 
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Iste dúfam, že po tomto pozem-
skom putovaní dojdem do blaho-
slavenstva večnej Vlasti; ale preto 
nie toto blahoslavenstvo je hlav-
nou vecou, prečo sa usilujem zí-
skať si zásluhy, ale, aby som Teba 
celou mojou silou milovala, aby 
som Tvo je sväté Srdce potešila, 
aby som zachraňovala duše, aby 
Ťa tie na veky milovaly. 

V podvečer života môjho objavím 
sa pred Tebou, Pane môj, rukama 
prázdnyma síce, lebo nie na zá-
sluhy mojich skutkov chcem stá-
vať moju dôveru . . . 

Naša celé sviatosť života je po-
škvrnená v očiach Tvojich. Ja teda 
Tvoju vlastnú sviatosť chcem ob-
liecť na sebe, ohňom Tvo je j vlast-
nej lásky chcem Ťa do sebe pri jať 
na večné veky. Nie je mi potrebný 
trón večnej slávy, nie iná koruna, 
než Ty s á m . . . ó, Miláčku môj ! 

V Tvo j ich očiach zanikne čas: 
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tisíce rokov je tolko, ako jediný 
deň. Stojí Ti v moci, aby si mňa 
za jeden deň pripravil k objaveniu 
sa pred Tebou. 

Aby som v dokonalej láske žila 
vždy, obetujem sa za ohnivú obetu 
Tvoje j milosrdnej lásky: a o to Ta 
prosím, aby si prúd v Tebe úkry-
tej, nekonečne útlej lásky vlial i o 
duši mojej , aby tá mňa strávila a 
t a k . . . ó, môj Bože, stala som sa 
mučedlničkou lásky Tvoje j . Áno, 
tak sa chcem pripraviť k objave-
niu sa pred Tebou: mučedlničskou 
smrťou lásky chcem zomrieť a tak 
leteť k večnému objatiu Tvo je j mi-
losrdnej lásky. 

Ó, môj Miláčku! Koľkokrát mi 
srdce klopne, tolkokráť a nepo-
četne chcem ja obnoviť toto moje 
sebaobetovanie, až dotiaľ, kým tieň 
premení sa v skutočnosť a potom 
zoči-voči na veky budem Ti pre-
ukázovať moju lásku. Amen. 
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čaji pomenovaná Mária, Frančiška, 
Tereza, mniška kármeiitská.) V 
sviatok Svätej Trojice, 9-ho júni 
1895. roku Pána. 

(Po Ježiškovi a po svätej Obli-
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II. ROZLIČNÉ MODLITBY. 

1. Litánie ku cti Svätej Terezky 
Ježiškovej. 

(Len pre súkromnú pobožnosť.) 
Pane, smiluj sa nad nami! 
Kriste, smiluj sa nad nami! 
Pane, smiluj sa. nad nami! 
Kriste, uslyš nás! 
Kriste, vyslyš nás! 
Otče, s nebies Bože, smiluj nad 

nami! 
Synu, vykupitelu sveta Bože, smi-

luj sa nad nami! 
Duchu Svätý, Bože, smiluj sa nad 

nami! 

Svätá Trojico, jeden Bože, smiluj 
sa nad nami! 
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Svätá Mária, 
Svätá Terezka Ježiškova, 
Sv. Terezka, ctihodná služob-

nica Pánova, 
Sv. Terezka, blaženosť tvo-

jich rodičov, 
Sv. Terezka, vzor sesterskej 

lásky, 
Sv. Terezka, okrasa prvopri-

j ímajúcich, 
Sv. Terezka, veľká milovnica 

modlitby, 
Sv. Terezka, vrúcna ctiteľka 

Panny Márie, 
Sv. Terezka, od Panny Márie 

zázračne uzdravená, 
Sv. Terezka, ponížená ctiteľ-

ka Prevelebnej Sviatostí 
Oltárnej, 

Sv. Terezka, od Boha mnoho 
milosťami ozdobená, 

Sv. Terezka, tajomná, vôňa-
vá ruža, 

Sv. Terezka, už za detinstva 
do rehole povolaná, 
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Sv. Terezka, za sv. Kármel 
oduševnená, 

Sv. Terezka, malá nevesta 
Kristova, 

Sv. Terezka, svedomitá re-
h oínica, 

Sv. Terezka, učiteľka zachová-
vania reholných pravidal. 

Sv. Terezka, miláček svojich 
spolusestár, 

Sv. Terezka, pravá dcéra Sv. 
Matky Terezie, 

Sv. Terezka, seráf druhého 
radu kármelského, 

Sv. Terezka, hodná nositeľka 
sv. škapuliara, 

Sv. Terezka, oduševnená túž-
bou ostať vo svete nezná-
mou. 

S v. Ierezka, preniknutá od-
danosťou Pána Boha, 

Sv. Terezka, mučenica lásky 
Sv. Terezka, obeta za kňazov, 

Božiej, 
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Sv. Terezka, horl ivo sa mod-
liaca za missie, 

Sv. Terezka, opovrhujúca 
zemskými bohatstvami, 

Sv. Terezka, anjel v tele ľud-
skom, 

Sv. Terezka, prvotnou nevin-
nosťou celý život krášlená, 

Sv. Terezka, zvláštna ctiteľka 
najsvätejší- j Obličaje, 

Sv. Terezka, hodná zvláštnej 
lásky Blahoslaveného 
Srdca, 

S v. Terezka, preniknutá túž-
bou po mučeníctve, 

Sv. Terezka, veľké v trpezli-
vosti, 

Sv. Terezka, navštívená veľa 
trápením, 

Sv. Terezka, veselá v krížoch 
a v ťažkostiach, 

Sv. Terezka, zrkadlo poníže-
ností, 

Sv. Terezka, nasledovania hod. 
ný príklad dôvery v Boha, 
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Sv. Terezka, opora malomy-
seľných, 

Sv. Terezka, potecha nemoc-
ných, 

Sv. Terezka, útočište utisnu-
tých, 

Sv. Terezka, pomocnica v po-
kušeniach, 

Sv. Terezka, bázňou a nená-
visťou hriechu naplnená, 

Sv. Terezka, pomocnica v za-
chovávaní čistoty, 

Sv. Terezka, mocná orodov-
nica hriešnikov, 

Sv. Terezka, voditellca ma-
lých duší, 

Sv. Terezka, verná v malič-
kostiach, 

S v. Terezka, morená túžbou 
po nebi, 

Sv. Terezka, v smrti odov-
zdaná do vôle Božiej, 

Sv. Terezka, od Boha vela zá-
zrakmi oslávená, 



Sv. Terezka, orodovnica u \ 1 « 
trónu Božieho, / N — 

f '5" 2 
Sv. Terezka, od Boha k ve lke j / " g c 

sviatostí života povolaná, \ o 

Baránku Boží, ktorý snímaš hrie-
chy sveta, odpusť nám Pane! 

Baránku Boží, ktorý snímaš hrie-
chy sveta, vyslyš nás Pane! 

Baránku Boží, ktorý snímaš hrie-
chy sveta, smiluj sa nad nami! 

Oroduj za nás, Panno Svätá 
Terezko! Aby sme hodní učinení 
boli zasnúbení Kristových. 

Modlime sa! Pane milosrdenstva, 
Všemohúci Bože, Ktorý si Tvoju 
milú slúžobnicu, po Ježiškovi po-
menovanú Svätú Terezu mnohými 
milosťami vyznačil f n zázrakmi 
oslávil, daj nám, aby sme skrze jej 
primluvu v našich záležitostiach 
vyslyšení boli. Skrze Pána našeho 
Ježiša Krista. Amen. % 
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2. Pobožnosť pri svätej Omši. 
Príprava. 

Môj Pane a môj Bože! Ak prí-
jemnými sú príbytky Tvo je ! Moja 
duša túži po Tebe! Tu hladám po-
koja duše moje j a potechy, sily v 
každej moje j úzkosti. Úplne chcem 
sa zahrúžiť vo velebné tajomstvo, 
ktoré sa tu predo mnou odohráva, 
keď obeta kríža nekonečnej ceny 
mojho Spasiteľa bez preliatia krvi 
sa tu obnoví. S Máriou, Matkou 
boľasti, s verným učedeľníkom, Já-
nom a s Malou Svätou Terezou z 
Lisiexu chcem putovať v duši na 
vrch Kalvárie, aby som mojho ukri-
žovaného Spasiteľa zvelebovala(a), 
Jemu sa obetoval(a) a Jeho požeh-
nanie ziskal(a). Amen. 

Začiatok svätej Omše a Kyrie. 
S hlbokou poníženosťou klaniam 

sa Tebe, môj dobrotivý Bože a 
úprimnou ľútosťou uznávam, že 
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som sa prehrešil (a). Nehnevaj sa 
na mňa a neodvráť odo mňa Tvo ju 
Svätú Tvár. Buď prehliadlivým ku 
mne podľa veľkého milosrdenstva 
Tvojeho. Pr i jmi moje pokorné prí-
nanie sa láskavé, odpusť mi všetké 
hriechy moje a priveď mňa k ži-
votu večnému. Amen. 

Pane, smiluj sa nad nami! Svätá 
Trojico, jeden Bože, utiš boľasť du-
še našej Tvo j ím potešením. 

Malá Svätá Terezko! Stoj pri 
mne ustavične, hlavne ale teraz, 
aby som pri tejto Svätej Omši ne-
ztratil(a) dušu úprimného pokánia. 
Amen. 

Na Glória. 

Sláva Bohu na výsostiach! Takto 
spievali anjeli v svätej noci. Tak 
hovoríme aj my, keď Tvoju neko-
nečnú Velebnosť zo srdca oslávu-
jeme a zvelebujeme. Pokoj na zemí 
ľuďom dobrej vôle! Popra j nám 
pokoja a. mieru skrze Spasiteľa 
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našeho Ježiša Krista. Zaštep nám 
v srdce naše pokoj skrze dobré 
svedomie a udeľ nám pokoja medzi 
sebou. Osvetli a posilní nás Tvojou 
milosťou, aby sme nikdy nemali 
nedostatok dobrej vôle. Udeľ nám 
-nevyrušiteľného, pekného dušev-
ného pokoja Malej Svätej ľerezky, 
aby sme tak pre svoj, ako pre du-
ševný- pokoj iných podlá Tvo je j 
svätej vôle mohli pracovať. Amen. 

Na Prosby. 

Neopovrhuj Pane našimi prosba-
mi, ktoré nepoškvrnená nevesta 
Tvojho Syna, svätá Cirkev, kajúce 
Tebe prednáša. Pre naše vrúcne 
modlitby odstraň od nás bič Tvoj-
ho hnevu, ktorý nás — bolastne 
síce, ale podlá našich zásluh šľahá, 
aby sme na veky mohli zvelebovať 
Tvo ju milosrdnú dobrotivosť. Skrze 
Pána našeho Ježiša Krista. Amen. 
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Ala Epištolu. 

Rozvážime si Tvo je zázračné vo-" 
denie, ktorým si Ty, ó, Pane môj, 
Tvoj vyvolený národ z každého kri-
tického položenia vyviedol. Národ 
izraelský rozsadil si medzi mno-
hých nepriateľov a žiadny mu po-
škodiť nemohol, keď si Ty ochran-
né Tvoje ruky nad ním rozprestrel. 
Keď ľud Tvo j prerušil zákony Tvo-
je, dal si ho do rúk nepriateľských, 
jako náhle obrátil sa ale k Tebe 
modlitbou a pokánim, miloval si 
sa nad nim a vyslobodil si ho z 
každej neresti. Nie-li sme aj my 
Tvo j im vyvo leným národom? Pre-
hrešili sme sa a j my, ale obrátili 
sme sa k Tebe a prosíme o Tvo je 
milosrdenstvo. Postav sa k nám, 
ó. Pane náš, a skrze prímluvu Ma-
lej Svätej Terezky buď nám na po-
moci, aby sme duševnú a telesnú 
biedu premohli a Tvo je sväté Meno 
na večné veky zvelebovali. Amen. 
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Na Evanjelium. 
So skrúšenou bázňou pozdravu-

jem a úctim Ta, ó, sväté Evanje-
lium, radostný pošle nášho spa-
senia. Ty si tým svetlom, ktoré 
Pán a Spasiteľ náš priniesol do 
temnoty sveta. T y si fakľou k ce-
stám večného života.« Ty si pote-
chou v každom zármutku. Ty si 
Božskou silou a dobrým semeňom, 
ktoré zrodí tisícnásobného ovocia 
v dušiach vnímavých. Daj mi, Pa-
ne, aby Tvoje Slovo bolo mi vod-
com a ochranou v každom nebez-
pečenstve. V pravdách Tvoj ich ve-
rím, v sľúboch Tvoj ich úfam, pri-
kázania I v o j e s deťskou oddano-
sťou mojeho srdca milujem. Udeľ 
mi milosti, aby som v duchu Svätej 
Terezky na ceste Evanjeliuma do 
smrti vytrval(a). Amen. 

Na obetovanie. 
Všemohúci večný Bože! Spojac 

sa so slúžobníkom oltára Ivo jeho, 
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obetujem Ti tie dary, ktoré sa pre-
menia v opravdivé telo a v oprav-
divú krv svätého Syna Tvo j eh o. 
Pr i jmi láskavé túto obetu ku cti 
a velebnosti svätého mena Tvojeho 
za smierenie .hriechov našich, aby 
sme skrze našeho Sprostredkova-
t e ľ , Ježiša Krista milosť obdržali. 
Pr i jmi táská*e túto obetu v mene 
všetkých tých, ktorí najlepšie po-
trebujú Tvo j e j pomoci. K tejto 
vznešenej obete pripojujem nepa-
trnú obetu moje j duše a života 
môjho. Tebe venujem dušu moju a 
telo moje so všetkou silou jeho. Za 
Teba bojujem, trpím. Pre Teba ži-
jem a umieram. Požehnaj túto 
moju obetu, ktorú Ti prednášam 
spolu so všetkými obetami a dar-
mi Malej Svätej Terezky, aby som 
skrze jej zásluhy ziskal(a) si Tvoj-
ho oblúbenia. Amen. 
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Na Praefácia. 

Tebe, Pane môj, patrí chvála a 
vďaka od každého stvorenia Tvo-
jeho. Ty si prameňom života, kto-
rému život a všetko ďakujeme. T y 
si nekonečný, svätý, vajvyšší Boh, 
Ktorý na výsostiach trénuješ a Ko-
ho zvelebujú Nebesia ä zem a všet-
ko, čo v týchto je. Teba chváli ne-
beský Jeruzalem so všetkými svo-
j imi svätými, apoštolmi a prorok-
mi, s blahoslavenými mučeníkmi 
a vierovyznávačmi, s nepoškvrný-
mi Pannami, ktoré Baránka nevin-
ného všade nasledujú. Daj, aby 
sme Ta a j my oslavovali, chválili a 
zvelebovali s detskou skrúšeno-
sfou Panny Svätej Terezky: svätý, 
svätý, svätý je Pán Boh zástupov, 
plné sú nebesia a zem slávy Tvoje j . 
Hozanna na výsostiach. Požehna-
ný, ktorý prichádza v mene Pána. 
Hozanna na výsostiach! 
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Pred Pozdihovarúm. 

Láskavý OtCe náš! Hla, bliží sa 
ten velebný okamih, keď Syn Tvoj , 
Ježiš Kristus tajnostným spôso-
bom obnoví obetu kríža. Všetké 
moje žiadosti skladám na Tvo j 
svätý oltár, aby tieto milá moja 
primluvnica, Malá Svätá Terezka, 
l ebe výdatne predložila. Požehnaj 
našu milú matku, Cirkev Svätú, 
ktorá dodáva nám tak mnoho po-
techy. Naplň Duchom Svätým 
I vô jho zemského námestníka, svä-
tého Otca našeho, ďalej našich bis-
kupov, aby stádo Tvoje od všetké-
ho zablúdenia zachránili a zaviedli 
ho na dobré pasienky. Preto Ťa 
prosíme skrze Syna Tvojeho, Pána 
našeho Ježiša Krista, Ktorý teraz 
sostupí s neba, aby sa objavil pod 
spôsobom chleba a vína vo Svia-
tostí Oltárnej. Nech je požehnaný 
na veky, ktorý prichádza v mene 
Pána, Amen. 
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Na Pozdvihovanie. 

Ježišu Kriste, Synu Boží, klaniam 
sa telu Tvojmu, ktoré si za nás na 
oltáru kríža obetoval. Verím v Te-
be, dúfam v Tebe a z celého srdca 
Ťa mi lujem! 

Ježišu Kriste, Krá ju pokoja! Kla-
niam sa presvätej, drahej krvi Tvo-
jej, ktorú si pre nás prelial za od-
puštenie hriechov našich.. 

Ježišu, Tebe ž i jem! Ježišu, Tebe 
umieram! Ježišu, Tvoj (a) som v 
živote a po smrti. Amen. 

Po Pozdvihovaní. 

Milý a dobrotivý Otče môj, po-
hlíadni na Svojho jednorodeného 
Syna, Ktorý pod spôsobom chleba 
a vína predkláda vlastnú svoju 
obetu kríža pred oči Tvoje. Po-
hliadni na jeho rany, které z lá-
sky k nám pre nás pretrpel. Po-
hliadni na predrahú krv Jeho, kto-
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rá mocným hlasom volá k Iebe o 
milosť. Do rúk Vykupiteľa a Spa-
siteľa nášho skladáme všetké naše 
potreby, všetké žiadosti a. všetké 
nádeje naše s tou silnou dôverou, 
že dosiahneme skrze Neho u Teba 
vyslyšenia. Vieme, že pre Neho ne-
odvrátiš od nás Svoju láskavosť. 
Jedine od Teba môže dôjsť pomoc, 
pomôž nám teda vo všetkých na-
šich zápasoch. Pamätaj , ó, Pane, 
na našich bratrov a sestri, ktorí 
veriacou dušou sošli so sveta. Pro-
síme Ta za všetkých zomrelých 
veriacich, ktorí na naše modlitby 
ešte majú potrebu. Pr iveď ich do 
kráľovstva nebeského, kde si Ty 
slnkom Života večného a rozkošou 
blahoslavených. Nám ale udeľ sily, 
aby sme ich príklad verne nasledo-
vali. Všetci na. tomto miesta, na 
tomto bojišti, kde si nás ustanovil. 
Skrze výdatňú modlitbu našej ne-
beskej primluvnice, Malej Svätej 
Terezky, prosíme Ťa o tú všetkú 
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milosť, aby sme povinnosti nášho 
povolania k Tvo je j sláve a v pro-
spech našej duše vždy verne vy-
konávali. Amen. 

Na Páter noster. 

Osloboď nás, Pane, od všetkého 
prítomného a budúceho zlého. Oslo-
boď nás od všetkého duševného a 
telesného nebezpečenstva. Skrze 
primluvu Nepoškvrnenej Panny 
Márie, apoštolov Petra, Pav la a 
Ondreja, Malej Svätej Terezky a 
všech svätých, snažne Ťa prosíme, 
udel pokoja dušiam v našej dobe, 
aby sme Ti v pokoji a bezpečnosti 
čím lepšie slúžiť mohli. Amen. 

Na Ágnus dei. 

Baránku Boží, Ktorý snímaš hrie-
hcy sveta, smiluj sa nad nami a 
udeľ nám pokoja, ktorého si nám 
prisľúbil a ktorého nám dať a od 
nás odobrať svet nemôže. Nale j po-
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koja do sŕdc našich tu na zemí a 
jedenkrát priveď nás do kráľov-
stva' večného mieru, aby sme Ťa 
tam spolu so Svätou Terezkou na 
večné veky oslavovať mohli. Amen. 

Ku sv. Prijímaniu. 

Skrytý Bože a Spasitelu náš, ve-
rím, že si Ty v tejto najsvätejšiej 
Sviatosti skutočne prítomným; z 
celého srdca ver ím to, preto sa Ti 
so skrúšenosťou a láskou klaniam. 
Ako našich praotcov v pustatine 
kŕmil si s mannou; ako si u jazera 
Genezáretského so zázračným spô-
sobom rozmnoženým chlebom po-
hostil óOOO ľudí, tak krmiš našu 
dušu s nebeskou mannou, s anjel-
ským chlebom, sám so sebou, ó, ne-
pochopiteľná lásko môjho Spasi-
teľa ! Pane, nie som hodným, 
aby si vošiel pod strechu moju, 
ale moja duša opravdivé, úprim-
ne túži po Tebe. Nehliaďni na 
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j 
moju maličkosť, nespozoruj hrie-
chy moje, ale skrze Tvoje ne-
konečné milosrdenstvo vstup do 
mňa, Ty najvyššia; dobrotivosť, 
ktorú chcem nadovšetko milovať. 

Tak, ako Ty si sa mne daroval 
skrze ta jomné Vtelenie Tvoje, da-
rujem Ti aj ja srdce moje, lásku 
moju, telo moje a dušu moju k 
vernej Tvo j e j slúžbe. Ty Bože, Bo-
že duše mojej , udel mi Tvoje j mi-
losti, aby som hriechu ustavične 
odporoval(a) a v Tvojej slúžbe do 
smrti vytrval (a) . Dovoľ, aby som 
Tebe znova predložil(a) všetké naše 
potreby, poneváč jedine Ty si na-
šou nádejou, silou, potechou a 
ochranou. Do Teba skladáme všet-
kú našu dôveru a sme presvedče-
ní, že T y nedopustíš, aby sme boli 
zahanbení. Ó, daj nám pravej vie-
ry Malej Svätej Terezky v najsvä-
tejšie] Sviatosti Oltárnej. Dovoľ, 
aby sme Tvoje najsvätejšie Srdce 
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čím lepšie poznali a milovali. 
Amen. 

. 

Na Konec sv. Omše. 

Ó, milý nebeský Otče náš! Hľa, 
už sa dokončila sväté obeta, kto-
rej , z TVojej dobrotivosti, mohol(a) 
som sa účastným(ou) stať. Úplne 
povedomým(ou) som toho, že pre 
moju ludskú slabosť nebol(a) som 
v stave tak sa Ti klaňať, ako by 
to bolo Teba hodno. Nebol(a) som 
v stave Ta tak hodne k sebe pri-
jať, ako to velebnosť tejto sviatosti 
bola by požiadovala a že môj (a ) skrú-
šenosť hodnosti tohoto velebného 
Čínu nezodpovedala. Ale úfam, že 
proti mo j im nedokonalostiam pre-
javíš dobrotivého prehliadnutia. 
Bársby ma celý deň sprevádzala 
hojná milosť tejto obety, všetké 
moje skutky posvätila a učinila 
ma hodným života večného! Pre 
zásluhy Panny Svätej Terezky po-
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silňuj, podporuj, Pane, slabosť mo-
ju, aby som v láske k Tebe stáíe 
vytrval (a) a s cesty -sviatosti života 
nikdy nesostupil. Skrze Pána na-
šeho, Ježiša Krista. Amen. 

Požehnanie všemohúceho Boha 
Otca, Syna a Ducha Svätého nech 
sostupi na nás a nech s nami 
zostane na veky. Amen. 

S. Modlitba za výdatnú prixnluvu 
Malej Svätej Terezky. 

Večný Otče! Ktorý odmeniš v 
nebesiach tých, ktorí Tebe na zemí 
slúžia: pre tú čistú lásku, ktorou 
Ťa Malá Terezka Ježiškova vždy 
milovala a následkom ktorej det-
skou dôverou úfala, že voľakedy 
v nebesiach tak vyplniš jej vôľu, 
ako aj ona plnila vždy Tvoju tu 
na zemí: pokorne Ťa prosím, vy-
slyš láskave ' je j žiadosť a skrze jej 
primluvu vyslyš láskavé a j moju 
poníženú prosbu. Amen. 
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Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu 
atď. 

Večný Synu Otca! Ó, láskavý Je-
žišu, Ktorý si prisľúbil, že odmeniš 
i najmenšie dobrodenie, ktoré sme 
v Mene Tvo jom svojmu bližnému 
preukázali: vzbliadni milostivé na 
Svoju malú nevestu, Malú Svätú 
Terezku Ježiškovú, ktorá po spa-
sení duší vždy tak činne horlila. 
Pre to všetko dobro, čo na zemí 
vykonala a pre boľasti, ktoré tak 
hrdinský pretrpela, vyslyš láska-
vé jej vrúcnu túžbu, aby a j s neba 
mohla dobro robiť na zemí. Skrze 
jej primluvu udeľ mi tých milosti, 
o ktoré Ťa ponižene snažne pro-
sím. 

Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu 
atď. 

Duchu Svätý Bože! Ktorý si du-
šu Malej Svätej Terezky Ježiškovej 
toľkými milosťami a darmi obo-
hatil a priviedol ju k vysokému 
stupňu dokonalosti a k veľkej svia-
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tosti pre tú vernosť, ktorou Tvoje 
vnuknutie vždy nasledovala, po-
nížene žiadam, uder mi tej milosti, 
o ktorú Ta snažnc prosím, aby sa 
uskutočnil ten je j slúb, že ružový 
dážď bude sýpať s neba na zem. 
Amen. 

Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu 
atď. 

4. Modlitba k Svätej Terezke za 
získanie primlnvy blahoslavene] 

Panny Márie a za peknú smrf. 

Ó, Malá Svätá ľerezko, ktorá 
vo svojom krátkom zemskom ži-
vote bola si zrkadlom anjelskej 
čistoty, hrdinskej lásky a vernej 
oddanosti Bohu a teraz v nebe-
siach tešiš sa hojnej odmene svo-
jich cnosti, ponížene ťa prosím, 
vyslyš prosbu moju, ktorý(á) dô-
verujem v tvoje j dobrotivosti. Pr i -
mlúv sa za mňa u Nepoškvrnenej 
Svätej Panny, Ktorej si „vyvole-
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ným bielym malým kvietkom", u 
Kráľovnej nebies, Ktorá už „za zo-
ry tvojho života sa Ti usmievala". 
Popros moju dobrotivú Matičku, 
Ktorá u svätého Srdca svojho 
božského Syna všetko môže do-
siahnuť, aby mi vyžiadala tých mi-
losti, o ktoré teraz tak vrúcne pro-
sím, a aby tie sprevádzalo ,Jej 
zvláštne požehnanie. Popros Ju ko-
nečne, aby v hodinu smrti moje j 
podala mi zvláštnej pomoci a za-
viedla mňa do domoviny blaženej 
večnosti. Amen. 

149 



IV. MODLITBY 
KU SVÄTEJ SPOVEDÍ A KU 

SVÄTÉMU PRIJÍMANIU. 

1. Pred svätou spoveďou. 

(Od Sv. Gertrudy.) 

Láskavý Ježišu môj ! Klaniam 
sa Tebe a mi lujem Ta, Ktorý visíš 
na kríži a prelievaš Tvoju červenú 
krv za vykúpenie sveta. Uznávam 
sa hrisšnym(ou) a z kajúceho srd-
ca ľutujem za všetkú moju zlo-
myseľnosť a nevernosť, ktoré som 
proti Tebe spáchal (aľ. Dobrotivý 
Ježišu môj, uznávam, že zatratenia 
hodná zlomyselnosť moja je príči-
nou Tvojho umučenia a smrti Tvo-
jej a že moje hriechy počas Tvo jho 
umučenia väčšie muky zapričinily 
Tebe, ako údery bezbožných ukrí-
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žovateľov. Iebe sa spovedám a 
uznávam svoju zlomyselnosť a 
nesprávnosť, za ktoré — na kolená 
padnúc pred krížom — ponížene 
žiadam o odpustenie. Všetké moje 
zlomyselnosti a hriechy schovám 
do TVojho milosrdenstva a láska-
vosti Tvo je j a do Tvoj ich krvavých 
svätých rán, ktoré si za moje spa-
senie pretrpel a prosím Ťa, sotrí a 
vykoreň ich skrze Tvo ju drahú 
svätú krv a skrz vodu rany svä-
tého boka Tvojho a budú zabud-
nuté na večné veky. Aby som do-
konale napravil (a) a vykorenil (a) 
hriechy svoje, ktoré som v mojom 
srdci myšlienkami, žiadosťami a 
hriešnym smvšľaním spáchal(a\ 
obetuj, prosím Ta, Tvojmu nebe-
skému Otcovi nepoškvrnené Srdce 
Tvo je so všetkou dobrotou, čo v 
sebe ukryvá. Za každé darobné a 
hriešne slovo, ktoré som vyslo-
vil (a), obetuj všetké slová Tvoj ich 
svätých list. Za každý zlý skutok, 
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ktorý som spáchal(a), ukáž prebité 
Tvo je ruky. S Tvo j im nebeským 
Otcom smier nás Tvojou nevin-
nosťou, aby som skrze Teba do-
konalé odpustenie hriechov obdr-
ža la ) . Za všetké tieto nech je obe-
tovaná Tebe tá blaženosť, ktorú 
jednotná Svätá Troj ica bezroz-
dielne poživá. Amen. 

(Tu vzbuď v sebe opravdivú ľú-
tosť, slúbuj úprimného polepšenia.) 

2. Po svätej spovedi. 
(Od Sv. Gertrudy.) 

Najsvätejší Otče môj ! V spojení 
so všetkým konaním pokania, kto-
ré voľakedy kajci hriešnici ku cti 
I v o j h o svätého Mena konali, obe-
tujem Ti túto moju terajšiu spo-
veď a zadosťučinenie. Snažne Ta 
prosím, aby si tieto skrze umuče-
nie Tvo jho milovaného Syna a 
skrze zásluhy blahoslavenej Panny 
a všetkých svätých apoštolov, mu-
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čeníkov, vyznávačov a pannien ku 
spaseniu mojemu prijať ráčil. Čo 
z úplnosti môjho pripravenia sa k 
spovedi, z dokonalosti moje j ľú-
tosti, z úprimnosti a presnosti moj-
ho uznania hriechov chybelo, to 
všetko obetujem úprimnému Srdcu 
Tvojho jednorodeného Syna, ako 
skladu všetkej dobroty, aby z pl-
nosti toho všetké moje dlhy boly 
vyrovnané a všetké moje nedostat-
ky a nedbalosti, ktorých príčinou 
som sa stal pri prijati tejto svia-
tosti, k Tvojej sláve úplne a do-
konale boly nahradené. A aby si 
mňa tak výdatne rozviazal aj v 
Nebesiach, ako mňa Tvoj slúžob-
ník v Tvo jom svätom Mene tu na 
zemí rozhrešil. Skrze Syna Tvo-
jeho, Pána našeho Ježiša Krista, 
Ktorý s Tebou žije a králuje v 
jednote Ducha Svätého nyní a na 
veky vekov. Amen. 
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3. Pred svätým prijímaním. 
(Od Sv. Gertrudy.) 

Ó, milý Ježišu! Ktorý si vyhlá-
sil, že sa Ti lúbi s ľuďmi spolu 
prebývať a s nimi sa sliovávať. Po 
Tebe túži duša moja a srdce moje 
túžobne Ta žiada. S takou skrúše-
nósťou a láskou volám Ta do prí-
bytku môjho, ako Ieba jedna vrúc-
ne milujúca duša niekdy len povo-
lala. Pr íď teda, milovaný Snúben-
cu moje j duše. Vkroč do chatrné-
ho príbytku môjho srdca. Pr íď le-
káru boží! Príď, uzdrav nemocnú 
dušu moju. Príď, na tisíckrát mi-
lovaný Priateľu môj a podporuj 
moju núdznu chudobu! 

Pr íď láskyhodné Slnce. a osvetli 
hustú temnotu duše mojej . Príď, 
spanilá Manno! a utiš veľký hlad 
môj ! Pr íď najlaskavejsí Ježišu! 
Pr íď túžbou čakaný Snúbencu môj ! 
príď do chatrného príbytku srdca 
mojeho. A trebárs nič som pre Te-
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be neprípravil(a), čo by hodným 
bolo Tvo je j božskej Velebnosti, 
predsa nájdeš v ňom volačo také-
ho, čoje detinskou túžbou, najvrúc-
nejšiou láskou k Tebe naplnené. 

4. Po svätým pri j ímaní. 

Duševná radosť nad blaženosťou náj-
denou v božskom Srdci Ježišovom. 

(Od sv. Františka zo Saleze.) 

0 Pane a Spasitelu môj, Ježišu 
Kriste! 

K akej sláve nebies a poteché ze-
me prispeje to, že s Tvoj im Srd-
com, ktoré bolo voľakedy nepria-
teľskou kopijou prebodnuté, vlá-
dneš tam hore na tróne Tvo je j več-
nej slávy? Lebo Tvoje Srdce je 
plné nekonečného milosrdenstva a 
milosti k všetkým tým, ktorí Ho 
milujú. 

Ó Bože môj ! ako ligotavé sa skve-
jú teraz Nebesia, lebo Ty si slnkom 
Nebies a najsvätejšie Srdce Tvo je 
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prameňom lásky, z ktorého blaho-
slavené duše hojne čerpajú nápoj 
večného života a v zrkadle, ktorého 
jednotlivci seba obzerajúc, svoje 
mená spatria v ňom zaznačené so 
znakmi lásky, ktoré len svätá láska 
je vstave prečítať, lebo nie sú tie 
inými, ako znakmi prečistej svätej 
lásky rvo je j . 

Ó, Ježišu môj, bársby bolo aj mo-
je meno zaznačené v presvätom 
Srdci Tvo jom k môjmu večnému 
spaseniu. To skrze Tvo ju svätú 
milosť iste očakávam, poneváč 
Tvoje Srdce a j pre mňa bolo zrane-
né a aj pred omr.cu sa otvorilo, bár 
v mojom srdci nerozpálil sa ešte 
plameň opravdivej, podobnej lásky 
k Tebe. Ale k získaniu si tejto 
veľkej lásky použijem všetké mo-
je snahy, tým viacej, poneváč dnes 
zaštepila som si v srdce Tvo je svä-
té Meno, v ktorom Mene chcem 
žiť a zomrieť. Amen. 
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ô. Modlitba 
za obdržanie plnomocných 

odpustkov. 

(Kto nasledujúcu modlitbu pobož-
né a kajúcim srdcom odriekne, 
rozj ímajúc o päť ranách Kristo-
vých, pred niekterým svätým krí-
žom, lebo pred bársktorým obrazom, 
názorňujúcim kríž Spasiteľa a na 
úmysel Pápeža sa ešte niečo po-
modli, po každej sv. spovedi a sv. 
pri j ímaní obdrží plnomocné od-
pusk.) (31. júla 1858. Pius IX.) 

Hľa! dobrotivý a najsiadší Je-
žišu! Pred Tvárou Tvojou na ko-
lená padám a najvrelejšou horli-
vosťou môjho srdca prosím Ta a 
vrúcne žiadam, aby si živé vášne 
vo viere, nádejí a láske, ako tiež a j 
opravdivú ľútosť za moje hriechy a 
silnú vôľu o polepšenie do môjho 
srdca naliať ráčil, kým ja úplným 
pohnútim a boľasťou duše môje j 
roz j ímám o päť svätých ranách 
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Tvojich, tieto predstavím pred dušu 
moju, to spatrávajúc pred mojima 
očama, čo niekedy prorok Dávid 
predpovedal o Tebe, ó dobrotivý Je-
žišu: „Prebil i ruky a nohy moje a 
počitali všetké kosti moje." 

(Keď s tou modlitbu spojené mi-
losti žiadaš použiť za trpiace duše 
v očistci, takto pokračuj:) 

Ó najsvätejší Ježišu môj ! z Tvo-
je j božskej lásky, ktorťi cítiš k tr-
piacim dušiam v očistci, obrať Tvo-
ju pozornosť duši N. N., udeľ jej 
odpustenia trestu podľa veľkého 
milosrdenstva Tvojeho a prípusť, 
aby sa účastnou stala milosti tých-
to odpustkov. Odpusť jej zaslúžený 
trest a pri jmi jú do blahoslaven-
stva Tvojeho. Amen. 

6. Vzdychy k Srdcu Ježišovmu. 

Sladké Srdce môjho Ježiša, staň 
sa moj ím milencom. 

(300 dňové odpustky!. 
159 



Ježišu, tichý a pokorný srdcom, 
učiň, aby moje srdce Tvojmu po-
dobné bolo! 

(300 dňové odpustky jedenraz 
denne.) 

Budiž všade milované najsvätej-
šie Srdce Ježiša! 

(100 dňové odpustky.) 

Láskavý a milostivý Ježišu, spá-
sou životom a vzkriesením naším 
len Ty si. Snažne Ta prosím, ne-
zanechaj nás v úzkostiach a po-
trebách našich, ale pre smrteľný 
zápa3 najsvätejšieho Srdca Tvoj-
ho a pre bolasti nepoškvrnenej 
Panny, Matky Tvojej, prespej k 
pomoci Tvoj ím služobníkom, kto-
rých si Tvojou svätou Krvou vy-
kúpil. 

(100 dňové odpustky raz denne) 
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7. Náštevenie. 
Najsvätejšie] Sviatosti Oltárnej. 

Pane Ježišu Kriste! Ktorý z lásky 
ľudom vo dne is v noci v tejto 
sviatosti prebývaš a plný milo-
srdenstva a lásky očakávaš, voláš 
a pri j ímaš všetkých, ktorí Teba 
navštevujú: verím, že si o najsvä-
tejšiej Sviatosti Oltárnej prítomný, 
klaniam sa Tebe s najhlbšou po-
korou v povedomí svojej ničom-
nosti a ďakujem Tebe za všetké 
mne preukázané dobrodenia, ob-
zvlášte ale za to, že si mi v tejto 
sviatosti seba samého darovať, že 
si mi Matku svoju, blahoslavenú 
Pannu Máriu za orodovnicu dať 
a že si ma do toho chrámu k Svo-
jej návšteve provdať ráčil. 

Pozdravujem teda láskyplné Srd-
ce Tvoje a sice s trojnásobným 
úmyslom: ponajprv, aby som Ti 
pre tieto neocenitelné dary svoju 
povďačnosť preukázal(a): po druhé, 



abych za všetké urážky, ktorými 
Ťa Tvo ju nepriatelia v tejto svia-
tosti napádajú, Tebe zadosťuči-
nik(a), konečne po tretie, abych Ťa 
týmto návštevením na všetkých 
tých miestach úctil(a), kde Ty v 
tejto zázračnej sviatosti málo úcte-
ný, alebo docela opustený si. 

Ó, môj Ježišu! Mi lujem Ťa z ce-
lého srdca a lútujem, že som Tvo-
ju nekonečnú dobrotu koľkokrát 
obrazil(a). S pomocou milosti Tvo-
jej slúbujem, že Ta viacej neura-
zím; teraz ale nehladiac na moju 
biedu, úplne sa Tebe oddávam, 
zriekam sa vlastnej vôle, žiadosti a 
náklonnosti svojich a všetkého, čo 
mám, aby som tieto Tebe obeto-
va l a ) . Od teraz nakladaj so mnou 
a so všetkým, čo mám, dl a Tvo je j 
rúbosti. Ja nežiadam o iné, ako o 
Tvoju lásku, stálu vytrvalosť a o 
dokonalé splnenie Tvo je j vôle. 

Do milosrdenstva Tvojho odpo-
rúčam v očistcovom ohni trpiace sa 
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duše, hlavne tie, ktoré zvláštnu 
úctu preukazovaly k najsvätejsiej 
Sviatosti Oltárnej a k blhoslavenej 
Panne Márii. Do milosti Tvojej 
odporúčam aj biednych hirešni-
kov. Konečne, ó, premilý Spasite-
Tu môj s citmi lásky hodného Srd-
ca Tvojho spojujem moje city a 
tak spojené predložím ich I v o jmu 
nebeskému Otcovi, požiadajúc ho 
v Mene Tvo jom, aby ich z lásky k 
Tebe, láskavé pri jať a vyslyšať 
ráčil. 

(300 dňové odpustky v každom 
prípade; raz mesiačne plnomocné 
odpustky. ?-ho sept. 1854. Pius IX.) 

g. Spôsob duševného pri j ímania. 

Verím, ó Ježišu môj ! že v najsvä-
tejsiej Sviatosti Oltárnej si prí-
tomný. Milujem Ta nadovšetko a 
žjadam Ťa do môjho sdrca prijať. 
Poneváč ale teraz vo sviatosti Ťa 
pri jať nemôžem, príď aspoň du-
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ševne do srdca môjho! Objímam 
Ta, ako keďby si už bol ku mne 
prišiel a úplne spojujem sa s Te-
bou. Nepri pusť, aby som sa od 
Teba voľakedy odlúčil(a). 

Kratší spôsob. 
Verím v Tebe, ó Ježišu môj, v 

Sviatosti Oltárnej! Milujem Ťa, 
túžim po Tebe. Vôjdi do srdca 
môjho! Objímam Ťa nevzdiaľ sa 
odo mňa nikdy viacej. 

Pane môj Ježišu Kriste! Nech 
mňa strávi, prosím Ťa moc Tvo-
je j žeravej a ako mäd sladkej lá-
sky, aby som zomrel(a) z lásky k 
Tebe, Ktorý si položil život Svoj z 
lásky ku mne. (Svätý František.) 

j,Ó Láske, ktorú nsmilujú, 6, Lá-
sko, ktorú nepoznajú." (Sv. Mag-
daléna z Pazzui.) 

„Ó, mi lý Snúbencu môj ! kedy 
mňa príťahneš úplne k Sebe?" 
(Sv. Peter z Alkantere.) 
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Nech žije láska Ježiša, život a 
poklad náš, nech žije Maria, nádej 
naša. Amen. 

9, Modlitba smierenia 
na prvý piatok každého mesiaca. 

Božský Vykupiteľu môj, najslad-
ší Ježišu, v povedomí moje j ní-
čomnosti pred TYojou svätou Ve-
lebnosťou na kolená podám a obe-
tujem Iebe to moje sväté prij íma-
nie dnes, v prvý piatok mesiaca, 
ponajprv predovšetkým za zadosť-
učinenie tých mnohých urážok, 
ktorými som I v o j e najsvätejšie 
Srdce tak často zarmútil(a). 

Obetujem Ti to ale po druhé 
aj za tie nepočetné svätokrádeže a 
zneuctenie, ktoré od celého ľudské-
ho pokolenia vo Sviatosti lásky nú-
tený si pretrpeť. 

Pr i jmi láskavé túto moju obetu 
a daj mi, aby sl'iib Tvojho dobro-
tivého Srdca a j na mne, nehod-

165 



nom hriešnikovi sa voľakedy spl-
nil. S dôverou Ťa -prosím o tú mi-
losť nie o zásluhy sa opierajúc, 
ale o dôveru v moci nekonečného 
milosrdenstva a všemohúcej lásky 
Tvoje j . 

Áno, najsvätejší Spasitelu môj, 
aby Tvo je dobrotivé božské Srdce 
v tej poslednej strašnej hodine 
stalo sa 'mojim útočišťom. Aby 
skrze milosrdenstvo Jeho s Tvojou 
svätou Velebnosťou smerený(á) a 
skrze silu Tvoj ich sviatosti od hrie-
chov oslobodený(á) sošiel ,som so 
sveta a cez večné veky odpočí-
v a l a ) tam na milosrdnom bož-
skom Srdci Tvojom. 

10. Prosba 
k najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 

za obrátenie hriešnikov. 

Pane a Spasiteľu môj, Ježišu 
Kriste! Nie len pre moje srdce pro-
sím o požehnanie, ktoré z Tvojho 
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svätého Srdca vyviera, ale k Tebe 
sa obraciam aj za spasenie všet-
kých biednych hriešnikov, ktorých 
si Tvo ju predrahou svätou Krvou 
vykúpil. Ó Pane, pripusť, aby všet-
ci spiechali k Tvojmu Srdcu, k to-
muto prameňu Tvo je j nekonečnej 
lásky a v tom od všetkého hriechu 
očistení boli, Teba však, ako Snú-
benca ich lásky nyni a veky mi-
lovali. Dovoľ, prosím Ťa, aby sme 
v Tvojom najsvätejšiom Srdci našli 
svoju blaženosť. Amen. 

11. Klamanie sa Ježiškovi-
Jezuliatku. 

(Dľa sv. Gertrudy.) 

Božské Jezuliatko! Ako mám byť 
ostave prekýpujúcu hojnosť Tvo-
je j milosti a lásky náležíte obdi-
vovať a je j sa klaniať!? Ty, Ktorý 
si od večnosti jednorodeným Sy-
nom Pána Boha, Pánom neba, Krá-
ľom kráľov, keď zanecháš trón slá-
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vy I v o jho nebeského otca a sostú-
piš do údolia žiaľu tmavej, zeme: 
stal si sa okrem hriechu, vo všet-
kom nám podobným človekom, ba 
čo viac, plačúcim malým dieťaťom, 
Ktorý si ešte ani len príhodného 
rodného miesta nenašiel, ale ne-
dostatok Ťa obklúčuje v betlehem-
skej maštali. A prečo činiš, pre-
čo trpiš to všetko? Nie preto, aby 
si pre svoje hriechy milosti pozba-
vené pokolenie ludské vykúpil? 
Aby si zablúdených ku ceste spase-
nia priviedol? Aby si nepriateľov 
Pána Boha kráľovstvu nebeskému 
ziskal, tých na zemi a v nebi na 
veky blaholavenými učinil? Ó, aké 
nekonečné je Tvoje milosrdenstvo, 
aká zázračná je milosť Tvoja, kto-
rú biednym ľudom preukazuješ! 
I ý m hlbšie sa klaniam Tebe, ó 

božské Jezuliatko, a zvelebujem 
Ta z celého srdca mojho. Bárby 
som sa Ti mohol klaňať s tou ho-
riacou skrúšenosťou a láskou, s 
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ktorou sa Ti klaňali Matka Tvoja, 
Panna Maria, svätý Jozef, nábožní 
pastieri a mudrci od východu 
slnka! Ale klaniam sa Ti a milu-
jem Ťa aspoň natoľko, nakoľko od 
moje j slabosti vystačí a moju 
lásku, moje holdovanie snažím sa 
preukázať skrze zadržavanie Tvo-
jich prikázaní, dokiaľ len na tejto 
zemi žiť budem. Vyhybovať sa 
budem všetkému, čo sa Tebe ne-
lúbi, a budem sa usilovať účast-
ným(ou) sa stať ovoci Tvojeho 
Vtelenia. Ó, drahé Jezuliatko, Bože 
a Spasitelu môj, buď pochvalný a 
zvelebnený od každého. Amen. 

12. Prosba 
za obdržanie požehnania od Ježiška 

Jezilatka. 

Ó zázrakmi ozdobené Jezuliatko, 
Ježišu môj ! V ľavici Tvojej držíš 
celý svet, mňa tiež, biedne dieťa 
Tvoje ; s pravicou však udeľuješ po-
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žehnania. Požehnaj mňa a všetkých 
tých, ktoré so mnou dušou spojení 
Teba uctia, obzvlóštne SIú-
bujem, že za to budem Ti povďač-
ným(ou) a zostanem I i verným(ou) 
až do smrtí. Amen. 

13. Modlitba 
za obrátenie pohanských deti. 

Milý nebeský Otče náš! Ktorý si 
náš skrze Syna ľvo jbo , Ježiša-
Jezuliatka za deti Svoje pri jal a 
učinil si nás dedičmi kráľovstva 
nebeského, prosíme Ta, vzhliadni 
milostivé na biedne pohanské deti 
a daj sa im stať účastnými tých 
nezaslúžených a neoceniteľných 
milosti, ktorých účastným sa stať 
ai nám si dovolil, učiň a j ich skr-
ze pravú vieru Tvoj imi deťmi a 
dedičmi kráľovstva nebeského. 
Skrze zásluhy toho samého svä-
tého Syna Tvojebo, Ježišku-Jezu-
liatka, Ktorý s Tebou žije a kráľu-
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je v jednote Ducha Svätého na 
veky vekov. Amen. 

14. Modlitba za cnosti. 

Ó, láskyplný a milostivý Ježišu! 
Mocný Bože, Pane neba a zeme, 
Ktorý si I v o ju božskú velebnosť 
a slávu pod podobu jedného jem-
ného dieťaťa ukryl. Pred ktorými 
nebeské mocnosti sa trasú. Komu 
sa královia poddajú a pred K ý m 
tiež aj pod zemou prebývajúci zli 
duchovia prinútení sú skloniť svo-
ju hlavu; Ktorý ako všemohúci 
Boh, z lásky k nám stal si sa nn-
ličkým, aby sme sa Ťa nebáli, lež 
tým úprimnejšie Ta milovali, tým 
horlivejšie Tebe slúžili a Tvoj im 
príkladom boli povzbudzovaní k 
tcmu, aby sme sa poníženými, v 
srdci čistými a pobožnými st i l i a 
takými ostali. Pred Tebou, pred v 
tomto nemluvniatku ukrytým, moc-
ným Bohom, ja biedny hriešnik so 
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skrúšenosfou padám na kolená a 
z hlbokosti srdca môjho klaniam 
sa Tvo j e j božskej Velebnosti; mi-
lujem Ťa, ako moju najväčšiu do-
brotu a úplne sa oddávam Tvo je j 
nekonečnej dobrotivosti. 

Ó, nauč mňa tomu, aby som, dla 
príkladu Tvojho, miloval(a) poní-
ženosť, pýchu nenavidel(a) a v kaž-
dej cnosti sa cvíčil(a). Daj, aby 
som vždy malým(ou) zostal(a) v 
ľudských očiach, voľakedy však 
veľkým sa stal(a) v nebesiach. 
Amen. 

15. Modlitba za poníženosť. 

Ó, milý malý Ježišku môj ! Kto-
rého božské Srdce natoľko je pre-
plnené dobrotivosťou a milosrden-
stvom k synom ľudským a toľko 
milosti a dobrodenia preukazuješ 
ešte aj najväčším hriešnikom! Aby 
sme celú veľkosť Tvojho malého 
srdca pochopiť mohli, museli by 
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sme vládnuť láskou Tvojej Panny 
Matky a svätého Jozefa. Avšak 
moje srdce je povrchné a chladné, 
plné zemských, sobeckých a pomi-
nuteľných túžieb, natoľko, že láska 
k Bohu a svojmu bližnému sotva 
že nájde v ňom miesta. Ó, akým 
slabunkým som! 

Ty si nekonečná velebnosť, svia-
tosť a dokonalosť, a predsa poní-
žený, ja, plný hriechov a slabosti, 
predsa pyšný a nadutý. 

Zaiste bych zaslúžil, aby si Tvo-
ju milú Tvár odvrátil odo mňa, na-
koľko som tak chudobným v cno-
stiach, hlavne v poníženosti, že a j 
najmenšie pokorenie mi ťažko pad-
ne. Prosím Ta preto, božské Srdce 
môjho sladkého Ježiša, nalej do 
srdca môjho opravdivej poníženo-
sti a opravdivého sebapoznania, 
aby voľakedy stal som sa hod-
ným(ou) toho, aby som bol skrze 
Teba povýšený. Udeľ mi opravdi-
ve j detinskej poníženosti, aby som 
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sa dostal do kráľovstva nebeskéhi 
Amen. 

16. Modlitba v čas pokušenia. 

Ej hľa, milý Ježišku môj, prudké 
pokušenia ma súžujú. Ku komu sa 
obrátiť, keď nie k Tebe? Ó, vezmi 
ma do I v o j e j ochrany a skroť váš-
n í moje. Rozkáž vetrom a búrke 
a nastane tichosť. Nalej do srdca 
môjho Tvo j e j poníženosti a po-
krop mňa s rosou Tvoj ich milosti, 
aby som si slasť blahoslavenstva 
nebeského za viac považoval(a), ako 
všetké zemské radosti a pôžitky 
a Tebe navždy verným(ou) zo-
stal(a). Amen. 

17. Poďakujúca modlitba, 
za obdržané milosti. 

Na kolená padám pred obrazom 
Tvoj im, 6, štedrý malý Ježišku a 
večnú chválu vzdávam Tebe za 
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mne preukázané milosti. Stále zve-
lebujem Tvo je nevysloviteľné milo-
srdenstvo a vyznávam, že jedine 
Ty si Bohom mojim, pomocníkom 
a ochrancom mojim. Od teraz do 
svätého Srdca Tvo jho skladám svo-
ju dôveru a všeobecne rozhlasujem 
Tvoju dobrotivosť a štedrosť, aby 
Tvoju dobrotivosť a zázraky, ktoré 
Tvojou dobrotivou milosťou činiš, 
všetci poznali, a tak úcta Tvojho 
detského veku v srdciach katolíc-
kych veriacich tým lepšie sa roz-
šírila a všetci tí, ktorí Tvoju po-
moc zkúsili, spolu so mnou chválu 
vzdávali Tebe, ó, malý Ježišku, 
Ktorý a j teraz žiješ a ltráluješ na 
veky vekov. Amen. 

18. Modlitba za blaženú smrť. 

Divotvorný malý Ježišu! Za bla-
ženú smrť sa utiekam k Tebe. Keď 
sa priblíži moja posledná hodina, 
príď ku mne s Pannou Matkou 
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Tvojou a so svätým Jozefom. Stoj 
pri mne a utišuj bolasti moje, ro-
zožeň moju bázeň, pomáhaj mi 
premôcť posledné pokušenie zlo-
stného nepriateľa, daj, aby som 
spokojne, blaženo vrátil Tebe dušu 
moju. A keď pre moje hriechy nú-
t e n ý ^ ) budem v očistcovom ohni 
trpeť, prosím Ťa, nezanechaj mňa 
ani tam, ale osloboď mňa čím 
skôr odtiaľ a dovoľ mi dôjsť k 
spátraniu Tvo je j svätej Tvári do 
večného blahoslavenstva, aby som 
tam v spoločnosti svätých Tvo je 
milosrdenstvo na veky oslavoval(a) 
a zveleboval(a). Amen. 

19. Vzdychy lásky k najsv. Srdcu 
Pána Ježiša. 

Ó, najmilosrdnejší Ježišu, uslyš 
ma. 

Milosť Tvo jho Srdca, polepší ma. 
Boľasť Tvojho Srdca, skrúšený-

mi učin ma. 
176 



Svetlosť Tvojho srdca, osvieť ma . 

Voda Tvojho srdca, očisť ma . 

Kríž Tvo jho srdca, posilní ma . 

Tŕňová koruna Tvo jho srdca, 
ozdob ma. 

Rana Tvo jho srdca, zatvor ma. 

Duch Tvo jho srdca, obživuj ma . 

Oheň Tvo jho srdca, rozpál ma . 

Plameň Tvo jho srdca, stráv ma. 
Láska Tvo jho srdca, radosťou 

naplň ma. 

Majetnosť Tvo jho srdca, nasýť 
ma. 

Sláva Tvojho srdca, spas ma. 

V Tvoje sladké srdce, pohrúž ma. 

Daj mi tam žiť i umrieť. 

Nech Ta vždy viac milujem. 

Tu časne a tam večne. Amen. 
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20. Záverečná modlitba 
k Malej Svätej Terezke z Lisieuxu. 

Ó, po mal ičkým Ježiškovi pome-
novaná Svätá Terezko! Ty, ktorá 
počas tvojho krátkeho života na 
zemí božkú deťkosť učinila si ško-
lou a kráľovstvom nebeským Tvo-
je j duše; Ty, ktorá nepriala si si 
nič iného, ako lásku a boľasť; Ty, 
ktorá v tvo jom živote lupne kve-
tín najkrajších cnosti sýpala si 
pred Pána Boha: teraz, keď už tam 
prebývaš v blízkosti Jeho trónu, 
oroduj za nás. Vyučuj nás a spre-
vádzaj nás po cestách Tvojich, aby 
sme a j my mali dôvery v milo-
srdnej láske Božskej a úplne na 
ňu sa ponechali. 

Tá cesta, ktorá Ťa tak iste a 
rýchlo priviedla do nebies, nech sa 
stane a j nám cestou spasenia a 
sviatosti života. 

Ó, malý kvietku Ježišov! Pre ne-
vysloviteľnú sladkosť božkého Die-
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•tafa, prosíme Ťa, daj aj nám z 
tvojich tajnostných rúži. Ožiar 
všetké duše tvoj im spanilým úsme-
vom. Pripomní nám nekonečnú 
dobrotivosť Pána Boha a večné 
blahoslavenstvo nebies, kde, úfame, 
že volakedy s tebou spolu bude-
me oslavovať milosrdenstvo Pána 
Boha. 

Amen. 
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Pieseň 
Malej Terezke z Lisieux-u. 

l i -J—J—I—ŕ-

Žia-ri no-vej hviezdy lesk, 
Mi-lá pie-seň vsa-mo-te 
Ťa-hal fa Pán kne-be-siam, 
Me-no Ivo - je naš - la si 
Ru-že sy - pe ru-ka tvá, 
Poj-me lás-ka; vô-ňa ich 

m 

c r f i 

svätý vrchol Kármela, 
z úst ti - sí-cich záznevá. 
kde Ho všelko ve-le-bi, 
medzi hviezdmi nanebi. 
sfa keď dušu, nevinnú, 
pre-plni voch ro-vi-nu. 

Vôňu ru-že, a-kej viacej niet, 
Žiara hviezdy skveje, trblieta, 
Ži - vá si len Bo-hu slú-ži-la, 



ši-rí na Kármclu no-výkvet. 
anjelský hlás volá v ne-bc fa. 

v nebi premlúvza nás u Sy-na. 

f É i p ^ i i ^ i 
Panenský kvet, vo-lá fa svet, 

F r t i r » . » • . J -

buď zdraváš! kvietku Kármela, 

Uh . -. - 1 - 1 — 
5 - J J 1 •--! 

Svä-tá Te-re-za pros za nás. 
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