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V urèitom úseku �ivota sme dostali pozvanie nasledova�
Je�iša Krista v reho¾nom �ivote a na tejto ceste sme stretli matku
Alfonzu Máriu.

Odvtedy sa uskutoèòuje naše povolanie v Bohu zasvätenom
�ivote v stopách tejto jednoduchej �eny z Niederbronnu, ktorá
sa stala zakladate¾kou kongregácie v Cirkvi 19. storoèia.

My, sestry Bo�ského Vykupite¾a, rôzneho pôvodu a vzde-
lania, radi poèujeme o matke Alfonze Márii a spontánne obra-
ciame svoj poh¾ad na òu v�dy, keï slávime výroèia našej kon-
gregácie.

Z tejto perspektívy sa zrodil plán èerpa� z dokumentov zalo-
�enia a zverejni� isté aspekty z jej �ivota. Nie je to z èírej
zvedavosti voèi minulosti, skôr je to cesta priblí�i� sa k našej
zakladate¾ke v presvedèení, �e nám má v�dy èo poveda�. Tieto
dokumenty sú pre nás pravým svedectvom jej skúseností
s Bohom. Umo�òujú nám hlbšie spozna�, èo udávalo Al�bete
Eppingerovej smer a pomô�u nám lepšie porozumie� jej osobnú
cestu. Tieto dokumenty nám poukazujú na pravý základ,
na ktorom je zalo�ená kongregácia.

Jubileá našej kongregácie nás pozývajú nanovo odhali� Bo�ie
divy a znamenia v našich dejinách, cez ktoré mô�eme spoznáva�
základ našej budúcnosti. Taktie� necha� sa hlbšie naplni� du-
chovnou skúsenos�ou, z ktorej vzišla naša kongregácia, èo zna-
mená, nanovo sa otvori� milosti zalo�enia, daru a Bo�iemu
volaniu, ako v srdciAl�bety Epingerovej, tak aj v našom srdci.

Ako tému k tomuto vydaniu sme si zvolili naliehavú radu
svätého Pavla Timotejovi: „

“ ( 1, 6).
Aby si roznecoval Bo�í dar, ktorý je

v tebe 2 Tim

9
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Archív v materskom dome v Oberbronne uchováva istý poèet
písomností z obdobia zalo�enia, predovšetkým z rokov 1848 a�
1849, ktoré je pova�ované za rozhodujúce obdobie v �ivote
matkyAlfonzy Márie.

Za existenciu týchto dokumentov vïaèíme biskupovi
Rässovi zo Štrasburgu (1842 a� 1887). Odvtedy, ako farár Rei-
chard z Niederbronnu informoval biskupa o podivuhodnej
duchovnej ceste svojej farníèky Al�bety Eppingerovej, ve¾mi sa
o to zaujímal. Prosil farára, aby ho písomne informoval ka�dých
14 dní o udalostiach v Niederbronne. V týchto spisoch
sa zachovali rôzne dokumenty. Mo�no v nich èíta� správu
o �ivote Al�bety, rýchlo napísané poznámky, pokusy zhrnú�
všetky záznamy, èi iné vypracované správy. Niektoré z týchto
textov informujú o neobyèajných zá�itkoch a slovách Al�bety,
o návštevách, ktoré prijímala, o zdravotnom stave ,,chorej“. Iné
podávajú rady pre duchovný �ivot, napomenutia alebo
rozjímania, ktoré boli zaznamenané poèasAl�betinej modlitby.

Vieme, �e naša zakladate¾ka nevedela písa�. Existujúce ruko-
pisy pochádzajú zväèša od farára Reicharda alebo od farára
Jozefa-Martina Flecka, ktorých rukopisy sa dajú dobre rozpozna�
a identifikova�. Texty boli napísané v nemèine - v jazyku, akým
hovorilaAl�beta.

Farár Reichard plnil svoju úlohu pri Al�bete s obdivuhod-
ným rešpektom, èo potvrdzuje aj korešpondencia s biskupom:

„Pri písaní sa usilujem, ak je to
len mo�né, ponecha� tie isté
slová a tie isté výrazy a tie�
jednoduchos� jej myšlienok.“
Tieto dokumenty sú
skutoène spo¾ahlivými svedec-
tvami.

pre nás

Pramene a dokumenty
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Èo mô�eme oèakáva�?

Aby sme umo�nili hlbšie
poznanie spirituálnej cesty
matky Alfonzy Márie, vybrali
sme z existujúcich dokumentov
vhodné úryvky textov a uspo-
riadali ich pod¾a tém, ktoré
boli publikované v štyroch
bro�úrach s urèitou témou.

Ka�dá kapitola obsahuje úryvky textov z rôznych dokumen-
tov, v ktorých mo�no nájs� èas� autobiografie, napomenutí, rád
a modlitieb. Pochopíme, �e jednotlivé odseky sa navzájom dopå-
òajú.

Pri všetkých textoch si treba uvedomi�, �e jazyk - slová, poci-
ty - sú poznaèené vtedajším obdobím, jeho �ivotným kontextom
a výchovou. Zmena jazykového výrazu by mohla zmeni� zmysel,
preto je lepšie, ponecha� pôvodnú formu. Týka predovšet-
kým nemeckého vydania, ale aj iných prekladov (do fran-
cúzštiny, angliètiny, portugalèiny), pri ktorých sa dbá o to, aby
sa preklad, nako¾ko je to mo�né, priblí�il originálnemu textu.

V týchto predlo�ených textoch stretneme Al�betu Eppin-
gerovú, ako vo svojom �ivote stretáva Boha. V jej slovách je
vidie�, �e si v �ivote ne�iada mimoriadnu duchovnú cestu, ale

sa podeli� so svojou skúsenos�ou s Bohom s tými, ktorí k nej
prichádzajú, a pozýva ich sa Bo�ou láskou.

Pri èítaní dejín �ivota našej zakladate¾ky, mô�eme by�
prekvapení protikladom jej ¾udských hraníc a pozoruhodnej
úèinnosti medzi jej jednoduchým �ivotom a ve¾kým vy�arova-
ním do sveta.

1

sa to

tú�i
premeni�
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1 V tejto publikácii sú všetky štyri bro�úry spojené a nazvané ako kapitoly.
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Èi nie je skutoènos�ou, èo sa s òou vtedy stalo? Nepoukazuje
jej �ivot na všetko to, èo Bo�ia milos� tým, ktorí túto
milos� prijímajú?

,,Prvou úlohou zasväteného �ivota je poukazova� na ve¾ké
diela, ktoré Boh koná v krehkej ¾udskej prirodzenosti povo-
laných. Viac ne� slovami vydávajú zasvätené osoby svedectvo
o týchto ve¾kých dielach výreèným jazykom premenenej exis-
tencie na údiv všetkých...“ ( , 20).

prináša

Vita Consecrata

„Aby si roznecoval Bo�í dar,
ktorý je v tebe!“

(2 Tim 1, 6)

12

NADŠENÁ BOHOM

1.
Dievèa menom

Al�beta

- Die�a, ktoré je zamerané
na Boha

- Tú�ba uèi� sa Boha milova�
a poznáva� ho

- �i� v Bo�ej prítomnosti

- ...s Bohom hovori�

- H¾ada� Boha v radosti
a suchopárnosti

2.
Pripravená

na stretnutie

- Milova� Je�iša

- �i� v Bo�ej prítomnosti

- Dôverova� Bohu

- Modli� sa
v správnom postoji

- Pripravi� sa na modlitbu

- Ïakova�
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1. DIEVÈA MENOM AL�BETA

Existuje dokument tzv. , s názvom

Ide o malý zošit (18 x 24 cm) s pribli�ne
70-timi stranami napísanými rukou. Jeho autormi sú farár
Reichard a farár J. M. Fleck. Text bol zostavený v priebehu roku
1848 a zaèiatkom roka 1849 a zaslaný biskupovi Rässovi. Je
napísaný v krátkych oèíslovaných odsekoch s presným popisom
Al�betinho �ivota. Jednotlivé èasti a odseky sú nepravidelne
rozvíjané. Prvá èas� je najdlhšia a podáva správu od detstva a�
po prvé sv. prijímanie; druhá èas� má názov ,,

“; v tretej èasti, ktorá je zasa
najkratšia, zaznamenáva obdobie ,,

“.

V tejto správe, ktorá je napísaná v prvej osobe, stretávame
Al�betu ako die�a, neskôr ako dospievajúce mladé dievèa
vo všednom dni, v rodine, v obci, v jej mentalite a jednoduchosti
�ivota, teda so všetkým, èo ovplyvòovalo jej výchovu.

Prostredníctvom vyrozprávaných spomienok mo�no spozna�
Al�betinu osobnos�: jej úsilie, reakcie, �a�kosti a boje, z ktorých
sa dá vytuši� nieèo z jej zamerania sa na Boha.

Sú to väèšinou jednoduché, všedné �ivotné situácie, cez ktoré
Al�beta uèí, �e ve¾kos� mô�e vyrás� aj na banálnych

skutoènostiach. Èo je však dôle�ité, je sila tú�by, ktorá je u nej
úplne zakorenená v Bohu: milova� ho a iných privádza� k nemu,
aby ho milovali.

Autobiografia �ivot mladej
Al�bety Eppingerovej - òou samou na prosbu spovedníka vyroz-
právaný a ním napísaný.

Od prvého svätého
prijímania po prvú chorobu

Od prvej choroby a� po dvad-
siaty rok �ivota

nás

14

Die�a, ktoré je zamerané na Boha

1. Keï som sotva zaèala rozpráva�,
èasto som s ve¾kou rados�ou vyslovovala
prvé slová anjelského pozdravu Ave Maria
alebo Zdravas Mária, ktoré som si doká-
zala zapamäta�. Dokonca som pri stole
neustále opakovala tie isté slová, tak�e ma
rodièia museli zahriaknu�, aby som bola
ticho. Vysvetlili mi, �e modlitbu k Bo�ej
Matke nemô�em vyslovova�, kedy sa mi
zachce. Po upozornení som si túto modlitbu
ešte viac zamilovala.

20. Poci�ovala som èoraz väèšiu rados�,
keï som poèula hovori� o Bohu a Bo�ej
Matke. Neraz som �iadala môjho otca, aby
ma zobral na kolená, oprela som sa o jeho
hruï a poprosila, aby mi rozprával
o Bohu a Bo�ej Matke.

6. Po sústavnom naliehaní ma rodièia - napriek môjmu
útlemu veku - zobrali so sebou do kostola. Pozorne som
si všímala zbo�ných ¾udí a nadchýnala som sa ich vrúcnos�ou.
Tu i tam som hodila nesmelý poh¾ad na oltár, aby som videla,
èo sa na òom práve deje a èo tieto osoby privádza k to¾kej
zbo�nosti. Potom som sa modlila: „Daj, Bo�e, aby som bola tie�
taká zbo�ná ako títo veriaci a aby som sa nauèila modli� s takou
pokorou ako oni.“

2

15

2 Èíslovanie odsekov zodpovedá originálnemu textu.
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2 Èíslovanie odsekov zodpovedá originálnemu textu.



Tú�ba uèi� sa Boha milova� a poznáva� ho

9. Vo veku pribli�ne šes�
rokov som pocítila silnú tú�bu
skutoène sa uèi� poznáva�
Boha. Keï som bola sama,
prípadne s druhými, ustaviène
som sa zaoberala myšlienkou:
aby som len Boha dobre poz-
nala. Aby som pochopila, èo
musím robi�, keï sa chcem
nauèi� správne poznáva�
Boha. Priala som si v�dy by�
pri niekom, kto by nehovoril
o nièom inom ne� o Bohu
a o Bo�ej Matke. Èasto som
bola u sestry môjho otca (Bar-
bory Eppingerovej). V nedele
si zvyèajne brávala do rúk
práve rozèítanú knihu. Prosi-
la som ju, aby z nej èítala nah-
las, aby som mohla aj ja poèú-
va�.

14. Vo svojich siedmich rokoch znaène narastala vo mne
tú�ba lepšie poznáva� Boha, vrúcnejšie ho milova� a viac sa mu
za¾úbi�. Celé hodiny som sa zaoberala jedinou myšlienkou: ako
sa mám správa�, aby som sa viac zapáèila Bohu.

16

�i� v Bo�ej prítomnosti

17. Preto�e, ako som u� spomenula, denne vo mne rástla
tú�ba v�dy viac Boha poznáva� a milova�, sna�ila som sa viac
cvièi� v modlitbe. Na toto cvièenie nebolo lepšie miesto, ne� šíre
pole. So svojimi rodièmi som tam rada išla, preto�e som sa mohla
trochu od nich vzdiali� a nepozorovane osta� sama. Mohla som
premýš¾a� o nebi, o kvetoch na poli a obidvoje vo mne prebúdzalo
Bo�iu lásku.

20. Práve som dovàšila osem rokov. Tú�ba Boha pozna�,
milova� a robi� to, èo sa mu páèi, vo mne ka�dým rokom rástla.
Bola taká silná, �e keï som raz k¾aèala a odriekala modlitbu,
èo ma nauèil môj otec, zmocnil sa ma strach. Pomyslela som si:
„Môj Bo�e, doká�em �a aj ja milova� celý �ivot a robi� stále to,
èo sa ti páèi?“

17
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...s Bohom hovori�

21. U� predtým, ale predovšetkým v tomto období, som v�dy
po modlitbe cítila rados� a vnútornú útechu. Pri práci, ktorú som
vtedy ako die�a zvládala, ma modlitba viedla k poslušnosti
a svi�nosti. Avšak pre�ívaniu ve¾kej radosti, ktorú som v sebe
stále cítila, som ešte nerozumela. V tomto potešení som si ne-
prestajne opakovala: „Môj Je�iš! Je�iš, moja láska! Je�iš, moja
rados�!“

30. Osobitným dojmom
na mòa znova zapôsobilo vy-
uèovanie pána farára o mod-
litbe. Vysvet¾oval nám, ako je
Boh medzi nami prítomný,
keï sa modlíme, ako ho máme
ma� pred oèami a myslie� len
na neho. Po tomto vyuèovaní
som chcela v�dy, keï som
sa modlila, by� sama. Predsta-
vovala som si prítomného
Je�iša. Odvtedy som zaèala
odhodlane bojova� proti roz-
tr�itosti v modlitbe. Neodvá-
�ila som sa viac okolo seba

obzera�, alebo na kolenách a so zlo�enými rukami prepadnú�
¾ahostajnosti. Hneï som si predstavila prítomnos� nekoneèného
Bo�ieho majestátu a pripomínala som si slová pána farára,
�e sa máme obáva� objavi� pred ním menej dôstojne, ako pred ne-
jakým vznešeným èlovekom.

18 19

39. Láska k samote vo mne silnela. Myslela som si, �e sa
takto budem môc� bez preká�ok venova� modlitbe. Èoraz väèšmi
ma pri�ahovala vnútorná modlitba a neustály dôverný vz�ah
s Bohom napriek tomu, �e som si všetko nedokázala vysvetli�
do najmenších detailov.

S týmto vnútorným hlasom sa vo mne ve¾mi zväèšovala
dôvera k Panne Márii. Èastejšie som sa k nej so zanietením
modlila: „Panna Mária, moja Matka, ty si ma nauèila modli� sa.
Aj teraz ma nauè, ako mám milova� Je�iša.“

Ïalšie dokumenty obsahujú autobiografické èasti.
Al�beta v nich rozpráva svoje spomienky ako príklady,

ktorými názorne vysvet¾uje svoje pouèenia
pre duchovný �ivot.

Ako mladá za�ije ,
ako aj obdobia mlèania a tmy, v ktorých nestráca dôveru.

Ba ešte viac - uèí sa chápa�, �e táto noc je tie�
prítomnos�ou Boha a odpoveïou na naše volanie.

dlhú cestu h¾adania Boha



...s Bohom hovori�

21. U� predtým, ale predovšetkým v tomto období, som v�dy
po modlitbe cítila rados� a vnútornú útechu. Pri práci, ktorú som
vtedy ako die�a zvládala, ma modlitba viedla k poslušnosti
a svi�nosti. Avšak pre�ívaniu ve¾kej radosti, ktorú som v sebe
stále cítila, som ešte nerozumela. V tomto potešení som si ne-
prestajne opakovala: „Môj Je�iš! Je�iš, moja láska! Je�iš, moja
rados�!“

30. Osobitným dojmom
na mòa znova zapôsobilo vy-
uèovanie pána farára o mod-
litbe. Vysvet¾oval nám, ako je
Boh medzi nami prítomný,
keï sa modlíme, ako ho máme
ma� pred oèami a myslie� len
na neho. Po tomto vyuèovaní
som chcela v�dy, keï som
sa modlila, by� sama. Predsta-
vovala som si prítomného
Je�iša. Odvtedy som zaèala
odhodlane bojova� proti roz-
tr�itosti v modlitbe. Neodvá-
�ila som sa viac okolo seba

obzera�, alebo na kolenách a so zlo�enými rukami prepadnú�
¾ahostajnosti. Hneï som si predstavila prítomnos� nekoneèného
Bo�ieho majestátu a pripomínala som si slová pána farára,
�e sa máme obáva� objavi� pred ním menej dôstojne, ako pred ne-
jakým vznešeným èlovekom.

18 19

39. Láska k samote vo mne silnela. Myslela som si, �e sa
takto budem môc� bez preká�ok venova� modlitbe. Èoraz väèšmi
ma pri�ahovala vnútorná modlitba a neustály dôverný vz�ah
s Bohom napriek tomu, �e som si všetko nedokázala vysvetli�
do najmenších detailov.

S týmto vnútorným hlasom sa vo mne ve¾mi zväèšovala
dôvera k Panne Márii. Èastejšie som sa k nej so zanietením
modlila: „Panna Mária, moja Matka, ty si ma nauèila modli� sa.
Aj teraz ma nauè, ako mám milova� Je�iša.“

Ïalšie dokumenty obsahujú autobiografické èasti.
Al�beta v nich rozpráva svoje spomienky ako príklady,

ktorými názorne vysvet¾uje svoje pouèenia
pre duchovný �ivot.

Ako mladá za�ije ,
ako aj obdobia mlèania a tmy, v ktorých nestráca dôveru.

Ba ešte viac - uèí sa chápa�, �e táto noc je tie�
prítomnos�ou Boha a odpoveïou na naše volanie.

dlhú cestu h¾adania Boha



H¾ada� Boha v radosti a suchopárnosti

Ka�dý veèer som naliehavo prosila Boha o milos�, aby som
mu mohla slú�i� ïalší deò s cite¾nou zbo�nos�ou. Preto som sa
tešila na nasledujúci deò. V tejto modlitbe a v tejto sladkej nádeji
som sa odobrala na odpoèinok a zaspala som. Táto prosba sa
stávala ka�dý veèer naliehavejšou.

Napriek tejto modlitbe upadla som ïalší deò do sucho-
párnosti. Spoèiatku ma to celkom ubíjalo; nemohla som to
pochopi�, niekedy som plakala. V tejto suchopárnosti som
sa modlila: Môj Bo�ský �eních, pozri, oèakávala som, �e ti
dnes budem môc� slú�i� s cite¾nou zbo�nos�ou, avšak nachá-
dzam sa celkom v suchopárnosti. Daj mi milos�, aby som kvôli
tomuto neskracovala svoju modlitbu.“ Modlitba sa stala
pre mòa tiesnivou �archou, preto som vzdychala: Môj Je�iš,
nech sa stane nie moja, ale tvoja vô¾a.“

Napriek tomu, �e som v tento deò
nemala �iadnu chu� k modlitbe, niè iné
som necítila ako nechu� a odpor, svoju
modlitbu som o to viac predå�ila. Kedy
a kde som len mohla, k¾akla som si
pred svojím Bohom a vzdychala som:
Môj Bo�ský �eních, ty chceš, aby som

tak trpela, nech sa stane tvoja vô¾a,
odovzdávam ti svoju vô¾u, zober si ju.
Ja budem pokraèova� a neprestanem
sa modli�, aj keï cítim odpor, predsa to
musí by�.“

„

„

„

20

Týmto spôsobom som sa cvièila celý deò vo vnútornej
modlitbe. Èasto som poèas modlitby mala pocit, akoby ma Boh
nechcel vypoèu�. Vtedy som vzdychala: Môj Je�iš, aj keï ma
opustíš, ja �a predsa neopustím. Dobre sa mi to hovorí, ale ako
rýchlo by som �a opustila, keby si mi nepomohol.“

Tu som plakala a chvela sa pri myšlienke, �eby som ho mohla
opusti�. Svoj poh¾ad som v�dy obrátila na Je�iša, visiaceho
pre mòa na krí�i, uva�ovala som nad klincami, ktorými bol
pripevnený na krí�, a hovorila som: „Môj Je�iš, aká ve¾ká je
tvoja láska ku mne!“ A takto som sa opä� povzbudila.

„

3 Skupina dievèat z fary, ktoré mali ten istý záujem.

Poèas mojej bezútešnosti som tú�ila ís� k mojim zbo�ným
priate¾kám , podeli� sa s nimi v nábo�ných rozhovoroch, a nájs�
zmiernenie v mojej suchote a bezútešnosti. Èastokrát som sa
na pol ceste k nim premohla a vrátila sa spä�. Niekedy som došla
a� k nim, ale nemohla som hovori�. Vrátila som sa spä� domov,
modlila som sa vo svojom vnútri a vzdychala pri svojej práci,
keï�e to bol pracovný deò. Keï to bola nede¾a alebo sviatok,
sna�ila som sa by� sama a èas trávi� v modlitbe a rozjímaní.

3

21
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Raz sa mi stalo, �e som bola suchopárnos�ou tak silno zne-
chutená, �e som skoro stratila odvahu. K¾akla som si na osa-
melom mieste a modlila sa: e�iš, môj Bo�ský �eních, pozri,
som v nebezpeèenstve, �e sa Ti stanem nevernou, daj mi milos�
zrieknu� sa svojej vôle a plni� len tvoju vô¾u, preto�e u� to viac
nemô�em vydr�a�. Premáha ma moja netrpezlivos� a malo-
myse¾nos�, nechcem však vzdorova� tvojej vôli, chcem plni�
tvoju vô¾u; pomô� mi a posilni ma, inak to nevydr�ím. Môj milý
Je�iš, pozri na biedu a núdzu, pozri aká som slabá... Dlho som
plakala, vzdychala a neustále opakovala slová: Môj Je�iš,
nemô�em viac �i� bez toho, aby som �a nemilovala.“

Zrazu sa suchopárnos�
a všetka skleslos� vytra-
tila, cítila som útechu
a nebeskú slas�. Vzpria-
mila som sa a modlila som
sa ako oèarená s rozopä-
tými rukami: Je�iš, môj
Bo�ský �eních, celý môj
�ivot ti chcem zosta� ver-
ná. Radšej chcem zomrie�,
ako �a ešte raz urazi�.
Je�iš, môj Bo�ský �eních,
kie�by som mohla tvoju
lásku prebudi� ešte v mno-
hých srdciach...“

„J

“
„

„

22

Potom som si urobila predsavzatie: Môj Bo�ský �eních,
tento deò chcem strávi� v ústraní a tichu a ïakova� ti za túto
milos�. Èo mám urobi�, aby som sa ti mohla dostatoène
poïakova�? Neviem. Môj milovaný Je�iš, budem ti ïakova�
znášaním môjho utrpenia, budem ho obetova� na tento úmysel,
všetko znáša� v mlèaní z lásky k tebe. Pozri, môj milovaný Je�iš,
s¾ubujem ti ve¾a, ale ako málo mô�em urobi� bez tvojej milosti.“
Tu som celkom obetovala svoju vô¾u a išla pracova�.

Po tejto úplnej odovzdanosti Boh mi udelil neopísate¾nú
milos� modli� sa èastejšie, dlho a s chu�ou. Èasto som vstala
v noci a zotrvávala v rozjímaní nad utrpením Je�iša. Rozjímala
som nad láskou, ktorú nám Je�iš preukázal v Najsvätejšej
oltárnej sviatosti. Uchovávala som si v srdci Bo�ie dobrodenie,
ktoré nám udelil cez slu�obníkov oltára. Plakala som pri tomto
rozjímaní nad Bo�ou láskou k nám. Ale tie� som vzdychala
nad nevïaènos�ou ¾udí, ktorí túto ve¾kú Bo�iu lásku zneuc�ujú.

„

23
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2. PRIPRAVENÁ NA STRETNUTIE

�ivot matky Alfonzy Márie mal aj mystickú etapu. Tri
za sebou nasledujúce skúšky choroby, mohli by� v rozpore
so všetkými jej plánmi, no otvorili jej iné cesty stretnutia
s Bohom. Poèas tretej choroby v rokoch 1845 a� 1849, farár
Reichard konštatoval hlbokú zmenu v duchovnom �ivote svojej
farníèky.

Nech by boli mimoriadne udalosti tejto etapy akéko¾vek,
pod¾a rôznych výpovedí, bezpochyby potvrdzujú skutoènos�
osobného vy�arovania, ktoré pri�ahovalo poèetných
návštevníkov do izby ,,chorej“. Nebolo to niè neobyèajné, ale
,,ve¾ká múdros� osoby v duchovných veciach“ (list od Teodora
Flecka po návšteve u biskupa Rässa 30. júla 1848).

Rady a napomenutia, ktoré Al�beta dávala, nachádzame
vo verne zapísaných a zachovaných poznámkach a správach.

Vyberáme z nich nieko¾ko statí, ktoré aspoò nieèo odkryjú
zo �ivota mladej �eny, ktorá sa nechala nadchnú� Bo�ou láskou.
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Milova� Je�iša

Nemalo by by� síce potrebné pouèova� nás o láske k Je�išovi,
lebo koho iného máme milova�, keï nie Najmilšieho?

Nemajú horie� naše srdcia, keï myslíme na Je�iša? Nemáme
by� stravované Je�išovou láskou?

A predsa, aké chladné sú naše srdcia, keï hovoríme o Milo-
vanom! Musíme sa vskutku hanbi�, keï rozjímame o dobrote
a milosrdenstve, ktoré nám neustále preukazuje. Nemalo by nám
u� staèi� to, aby sme ho milovali, keï rozjímame, ako ïaleko
siaha jeho láska k nám, úbohým dušiam? Koho iného by sme mali
milova�, ak nie Je�iša, nášho �enícha? Èi nás on nemiluje ove¾a
viac, ako ho my mô�eme milova�?

Aby sme Je�iša mohli milova�, musíme ho tie� pozna�. Ako
málo sa sna�íme spoznáva� Je�iša! Najlepším prostriedkom
dôjs� k tomuto poznaniu, je èasté sväté prijímanie, rozjímanie
nad Je�išovou dobrotou a milosrdenstvom, trvalé zjednotenie
s Je�išom, stála modlitba a rozjímanie o Je�išovom utrpení -
toto sú prostriedky, ako dosiahnu� lásku k Je�išovi.

Neustále máme prosi� Je�iša o lásku, preto�e aj keï vlas-
tníme všetky ènosti, ale bez lásky, málo nám to pomô�e.

Nemô�eme Je�išovi lepšie ukáza� našu lásku, ne� cez cvi-
èenie sa v ènosti a verné plnenie si svojich povinností. Nemyslite
si však, �e nemilujete Je�iša, ak nepoci�ujete v sebe odvahu
a nemáte �iadnu iskru lásky. Nie. Láska nespoèíva v pocite, ale
v tom, �e plníme všetky svoje povinnosti tak, ako keby sme boli
omilostené všetkými mo�nými útechami a ani v najmenšom
nedávali pozor na opustenos� a bezútešnos�.

Èo by nám malo oso�i� vyznáva� ústami, �e milujeme Je�iša
a pri najmenšej bezútešnosti a opustenosti zabúdame na naše
povinnosti? To by bol znak, �e Je�iša nemilujeme.
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Lebo pozri, keï nás Je�iš opustí a ponechá nás samých
na seba, robí to preto, aby videl, èi ho opravdivo milujeme. Iba
stálos�ou a vytrvalos�ou v skúškach mô�eme opravdivo dokáza�
svoju lásku k Je�išovi. ... Chceme sa teraz celkom rozhodnú�
pre Je�iša, s Je�išom a pre Je�iša �i� a zomrie� - potom bezpo-
chyby u� budeme na tejto zemi vlastni� nebo. Èo by nám oso�ilo
by� v nebi, keby sme nemilovali Je�iša? Nebo spoèíva iba v láske.

Zvláš� pred svätým prijímaním rozjímaj o dobrote a milo-
srdenstve nášho Boha, ktorý sa nám daroval v Najsvätejšej
sviatosti, aby nám svoju lásku celkom vlo�il do našich sàdc. Aká
ve¾ká dobrota a milosrdenstvo Bo�ie! Ako je to mo�né, �e tú�iš
po našej blízkosti? Ako ïaleko siaha tvoja láska k nám, keï nám
dovo¾uješ, aby sme �a prijímali do našich sàdc, chceš sa celkom
s nami zjednoti� a je to dokonca tvoja rados�, by� a �i� s nami?
Tú�iš po tom, aby sme �a milovali! Èo je na nás také príjemné,
�e tú�iš, aby sme �a milovali? Boh tú�i po našej láske a my
nechceme poèu� o láske? Mohol si nám preukáza� väèšiu lásku,
ako je táto: prebýva� medzi nami v Najsvätejšej sviatosti?
Zaslepená duša! Nepoznáš ešte ve¾kú lásku a dobrotu svojho
Boha? Èo �iadaš ešte od svojho �enícha, aby si ho dokázala
milova�?

Lásku dosiahneme iba vtedy, ak budeme o òu prosi�. Je�iša
chceme úpenlivo prosi� vo všetkých našich potrebách a nebu-
deme skleslí. Chceme �i�, ale nie viac my, ale Je�iš nech �ije v nás.
Ka�dý náš dych a tlkot srdca, všetky naše vzdychy a láska nech
sú pre Je�iša, tým si získame jeho lásku.

Láska! Láska! Láska! Ako málo �a ¾udia poznajú a cenia si
�a. Preto ešte dnes chceme zaèa� milova� Je�iša a skôr chceme
zomrie�, ako ho nemilova�.
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�i� v Bo�ej prítomnosti

Ak duša nemiluje, tak nemyslí na lásku
a nezaoberá sa òou...

Koho milujeme, s tým sa zaoberáme!
Nie je to tak �a�ké pre milujúcu dušu

zaobera� sa svojím Najmilším.

�i� v Bo�ej prítomnosti

Ako sa budeme cvièi� v ènosti, keï sa pred Bohom nepre-
mieòame, nemyslíme na Boha, nezaoberáme sa ním?

Duch je stále zaujatý a musí v�dy myslie�, preto duša milu-
júca Boha sa v�dy zaoberá a rozpráva so svojím �eníchom, lebo
pod¾a toho sa dá pozna�, èi miluje Je�iša, preto�e sa v�dy
zaoberá tým, èo miluje. Preto duša v nièom inom nespozná
èi miluje �enícha ako v tom, �e je neustále v jeho prítomnosti,
a tým mu najlepšie preuká�e svoju lásku. Táto duša dosiahne
v krátkom èase vysoký stupeò dokonalosti, lebo Bo�ia prítom-
nos� jej všetko robí ¾ahkým a znesite¾ným. H¾adáme, tak ako iné
duše, jeho útoèište v tomto silnom prostriedku? Nedbanlivos� je
znakom chladnej lásky k Je�išovi. Keï duša nemiluje, tak ne-
myslí na predmet svojej lásky, a keï na neho myslí, tak to iba
s nevô¾ou a odporom.

Mô�eme to porovna� so vz�ahom k Je�išovi. Koho milujeme,
s tým si rozumieme. Pravá Kristova nevesta sa má stále zaobera�
svojím Milým. Je pre òu boles�ou, keï to nerobí. Ak sa v roz-
tr�itosti dòa, ktorú prináša jej zamestnanie, necháva strhnú�,
má sa èastejšie stiahnu� do samoty, aby sa opä� zaoberala
svätými vecami. Ako je dôle�ité pre telo jes� a pi�, keï je slabé,
tak je potrebné èastejšie poèas dòa posilni� a obèerstvi� ducha.

Pri tvojich prácach máš rozjíma� o ve¾kej úlohe a skutkoch,
ktoré Je�iš vykonal, aby vykúpil svet. Ako bol stále zjednotený
so svojím nebeským Otcom a z lásky k nemu všetko podnikol
a vykonal. Preto máš �a�ké práce a skutky vykonáva� s rados�ou
a ochotou, bez strachu a nepokoja a v�dy v duchovnom spojení
so svojím Bo�ským �eníchom.
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Pozri, mnohí hovoria, �e to nemô�u robi�, lebo sú ve¾mi
nesústredení a majú ve¾a práce. Tieto duše, pravda�e, nemô�u to
robi�, preto�e sa v tom nenamáhajú cvièi�. Bez námahy nikdy
nedosiahneme ènos� a taktie� platí, �e bez námahy nedo-
siahneme zjednotenie s Je�išom.

Opýtajte sa tých duší, èi sa neustále, pri svojich ve¾kých prá-
cach, zaoberajú predmetom svojej práce? Keï povedia, �e áno,
nepotrebujú sa vôbec namáha�, robia to bez námahy. Ale preèo
to robia bez námahy? Preto�e sú celkom sústredení na svoj
predmet, lebo sú celkom zamotaní vo svete a ešte nikto z nich
sa necvièil necha� sa premieòa� v Bo�ej prítomnosti. Keby ste sa
skutoène sna�ili zaobera� sa duchovnom, tak by ste sa ešte
ïaleko menej museli namáha� ako pri rozptýlení sveta.

Nie je to tak �a�ké pre dušu, ktorá miluje Boha, zaobera� sa
svojím Milovaným. Spoèiatku sa síce musí duša namáha�,
preto�e bez námahy sa niè nedá dosiahnu�, ale keï to duša raz
okúsi, ako sladké je by� s Je�išom, tak ¾ahko sa u� od neho
neodlúèi. Existuje milšie spoloèenstvo ako s Je�išom?

Pozri, aká Bo�ia dobrota a milosrden-
stvo! On, najvyšší Pán neba i zeme, �iada
od prachu a popola, od biednych stvorení, aby
boli s ním a zaoberali sa ním! Ach! Aká ve¾ká
teda je to milos�, �e my, nehodné, mô�eme sa
zaobera� a �i� s tak ve¾kým a vznešeným
Pánom.

Aká pokora! Je�iš ešte �iada od nás, aby
sme na neho mysleli! A my to nerobíme?!
¼udská zaslepenos�! Ako dlho ešte chceme
zanedbáva� toto milé spoloèenstvo s Je�i-
šom?
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Dôverova� Bohu

Modlitba
- dôverné spoloèenstvo s Bohom.
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DôvernéspoloèenstvosBohomvmodlitbe

Jednoduchos� v modlitbe

Aká nekoneèná je Bo�ia láska a Bo�ie
milosrdenstvo. On sa nepozerá na naše sla-
bosti a my sa tie� nedajme nimi zastraši� -
nemajú nás zdr�iava� od dôverného roz-
hovoru s Bohom v modlitbe. Neviem vy-
svetli�, aké plné útechy a krásne ponau-
èenia som skrze òu dostala.

Pán to vidí ako nieèo neobvyklé,
keï mu kvôli svojej biede nedôverujeme.

Modlitba je jednoduchá, keï prosíme iba o jedno - toti�
o Bo�iu slávu a spásu svojej a iných duší. Je isté, �e takéto
modlitby budú stále vypoèuté, keï sa modlíme v mene Je�iša.

Ale, keï tu prosíme o Bo�iu slávu, o spásu našu a iných,
nemusíme sa obáva�, ktorými prostriedkami a akým spôsobom
Boh uskutoèní svoju slávu a našu spásu. Z nášho povolania
vyplýva, �e máme o týchto prostriedkoch rozmýš¾a�, usilova� sa
uvies� ich do �ivota po tom, ako sme vopred prosili od Boha
o osvietenie a poznanie jeho svätej vôle.

Nikdy by sme nemali zotrváva� tvrdohlavo pri týchto
prostriedkoch. Mô�e sa sta�, �e Boh má úplne iné cesty
a prostriedky vo svojich svätých zámeroch, ktoré po naliehavých
prosbách dá duši rozpozna�. Jeho prostriedky a cesty sú
v priamom rozpore s našimi. Keï nám Boh uká�e iný
prostriedok a cestu, musíme by� pokojné, oddané a pokorne
sa klaòa� jeho svätej vôli a ïakova� mu, �e rozhodol inak.
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Modli� sa v správnom postoji

Aby sme sa dobre modlili, musíme rozjíma� o tom,
pred kým stojíme a s kým sa zhovárame...

Nezaslú�ime si výèitku:
Vaše ústa sa modlia, a srdce o tom nevie!“?„
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Ako sa modli�?

Pokora

Tak, ako telo nemô�e �i� bez potravy, tak ani duša nemô�e
�i� bez potravy - bez modlitby.

Aby sme sa dobre modlili, musíme v�dy rozjíma� o tom, pred
kým stojíme a s kým sa zhovárame. Áno, kto by sa nechvel, keby
uva�oval o tom, �e keï sa modlí, zhovára sa s najvyšším Pánom
neba a zeme? O uvádzaní do Bo�ej prítomnosti pred modlitbou,
sa �ia¾ vo svete, u� niè nevie.

Chýba snaha myslie� na to, s kým pri modlitbe hovoríme;
poèas rozhovoru s Bohom sa v�dy zaoberáme úplne inými
vecami.

Pred kým máme ma� bázeò a úctu, ak nie pred Bohom,
Je�išom, naším �eníchom?

Pozrite! Keï sa rozprávame s nejakým vznešeným
èlovekom, s krá¾om tohto sveta, tak mu preukazujeme všetku
mo�nú úctu a dáme ve¾ký pozor na všetko, èo hovoríme, len aby
sme ho neurazili. Ale aby sme sa zapáèili Bohu a neurazili ho
svojou modlitbou, o to sa nenamáhame.

Aby naša modlitba bola u�itoèná a záslu�ná, musíme sa
modli� pokorne, úprimne, zbo�ne a sústredene.

V�dy pred modlitbou máme myslie� na to, ku komu ideme
a s kým sa chceme rozpráva�. Musíme si v�dy Boha predstavi�
a myslie� na to, �e on stojí tu pred nami - to nás urèite privedie
k pokore. Pova�ujme to za ve¾kú milos� smie� sa rozpráva�
s Je�išom. Nie je niè väèšie, ako keï sa smieme rozpráva�
s Bohom.
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Toto poznanie je pre duše skutoène milos�ou, inak by sa
neodvá�ili zostáva� v roztr�itosti. Áno, modlia sa, ale nevedia,
èo sa modlia. Ich ústa sa modlia, a ich srdce o tom nevie.

Duša, ktorá sa cvièí v modlitbe a namáha sa modli� tak, ako
to Boh �iada, dosiahne urèite najvyšší stupeò dokonalosti.
Preto�e niè nedáva duši tak ve¾kú odvahu a horlivos� v plnení
svojich povinností a nezapáli tak srdce od Je�išovej lásky, ako
modlitba.
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Úprimnos�

Modli� sa sústredene a zbo�ne

Musíme sa tie� modli� úprimne, to znamená, modli� sa
s dôverou a nikdy nezapochybova�, �e nebudeme vypoèuté.
Budeme v�dy vypoèuté, keï sa budeme modli� sústredene
a zbo�ne, ale èasto nebudeme vypoèuté hneï v tom, o èo prosíme,
lebo Boh chce vidie�, èi vytrváme v modlitbe, alebo èi hneï
stratíme odvahu a viac sa na neho neobrátime.

Ak nie sme hneï vypoèuté, máme pokraèova� v prosbe dokia¾
nedosiahneme to, o èo prosíme. Modlitba nie je nikdy stratená,
i keï práve nedosiahneme to, o èo prosíme, iste dostaneme nieèo,
èo je pre našu dušu ove¾a viac u�itoènejšie. Boh vie v�dy lepšie
ako my, èo je pre nás potrebné. Chceme preto pokraèova� v prosbe
a nepresta�, dokia¾ nebudeme vypoèuté.

Iste, keï viac nemáme odvahu plni� svoje povinnosti
a v Bo�ej slu�be zaèneme by� vla�né a lenivé, niè iné nám
nepomô�e, ako utieka� sa k Bohu v modlitbe a neodís� od nej
skôr, kým sa celkom nezapálime Je�išovou láskou a opä�
nadobudneme odvahu v plnení našich stavovských povinností.
Nie je mo�né, aby sme neboli vypoèuté, keï dôverujeme Bohu
a úpenlivo ho prosíme.

Musíme sa preto modli� sústredene a zbo�ne. To znamená,
�e budeme sa v�dy usilova�, aby sme nemali príle�itos�
k roztr�itosti. Musíme sa vyvarova�, aby sme nikoho našou
modlitbou nerozèu¾ovali; musíme sa stále usilova� modli� sa
s opravdivou sústredenos�ou a vo vedomí, s kým sa rozprávame!
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Ko¾ko je tých, ktorí sa cez modlitbu s Bohom zároveò zaoberajú
svetom. Oni skutoène nevedia èo robia a s kým sa rozprávajú.

Vyzerá to tak, �e keï niekto nemá pred niekým úctu, tak je
myšlienkami inde, ako keby s ním nerozprával - áno, nevenuje
dlho pozornos� tomu, èo hovorí, a zabáva
inými vecami.

Nemusíme sa hanbi�, keï vidíme ako nevesty vo svete
vynakladajú tak ve¾a námahy, aby sa zapáèili svojmu
�eníchovi? Nemusíme vynalo�i� preto ešte viac námahy, aby
sme sa zapáèili nášmu nebeskému �eníchovi? Keï to nerobíme,
asi ho nepoznáme a nemilujeme!

Preto chceme vynalo�i� všetku svoju
námahu a úsilie k radosti a úcte
nášho Bo�ského �enícha.

okrem toho sa ešte
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Pripravi� sa na modlitbu

Èím jednoduchšie,
èím viac s dôverou die�a�a vzývame Boha,

tým viac sa on daruje duši.
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Pripravi� sa na modlitbu

Musíme sa oslobodi� od všetkého a èastejšie prosi� nášho
Spasite¾a o pomoc a posilu pri rozjímaní, strelnými modlitbami
a zastavením sa, aby sme mohli o òom správne rozjíma�. To je
jedno z dôle�itých pouèení.

Nemáme sa spolieha� iba na uèenos�, ale sa usilova� o dosiah-
nutie milosti, pomoci a osvietenia od Boha. Niè iné nemáme ma�
pred oèami, iba oslavu Boha a to, ako mô�eme oslávi� jeho meno
a dosiahnu� spásu duší. Niè iné si nemáme �iada�, ako milos�
dôsledne plni� jeho svätú vô¾u.

Musíme sa èoraz viac oslobodzova� od seba a v�dy myslie�
na to, �e niè nemô�eme bez Bo�ej milosti. Nemáme sa nikdy
spolieha� na svoju uèenos�. Týmto spôsobom sa uèíme by� v�dy
viac zabudnuté, v�dy viac odumiera�.

Nášmu milému Spasite¾ovi máme v�dy predklada� naše
trápenia a prosi� ho, aby nám pomáhal.

Neustále ho vzývajme, aby nám pomáhal, ale robme to s ve¾-
kou dôverou a celkom detinsky. Èím jednoduchšie a s dôverou
die�a�a vzývame Boha, tým viac dáva duši.

Najlepší druh a spôsob ako sa pripravi� na rozjímanie je, keï
sa ako die�a postavíme do Bo�ej prítomnosti so slovami: Môj
milý Je�iš, cítim potrebu rozjíma� o tomto tajomstve, ale ako to
mô�em bez tvojej mimoriadnej milosti, bez tvojej pomoci
a posily? Pozri, aká som biedna a úbohá. Povedz iba slovo
môjmu srdcu. Uká� mi svoju vô¾u. Kie�by som si predsavzatie
vtlaèila do môjho srdca. Ja to neviem. Musíš to urobi� ty, môj
milý Je�iš. Zmiluj sa nado mnou.“

„
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Duša má preto viackrát opakova� túto modlitbu: Môj Je�iš,
neodídem odtia¾to, pokia¾ sa nado mnou nez¾utuješ. Aj keï si
nezaslú�im by� vypoèutá, nepozeraj na moju nehodnos�.
Prosím, môj Je�iš, aby som �a milovala, ale aby som �a správne
milovala, musíš mi da� aspoò trochu spozna� svoju lásku, svoje
milosrdenstvo. Uè ma! Uè ma, môj Je�iš!“

Aké pouèenie, akú ve¾kú milos� obdr�í duša od Boha, ktorá
sa tak jednoducho, s detinskou oddanos�ou obracia na Boha
a ktorá neodíde, dokia¾ sa láskavý Boh nez¾utuje nad òou. Aká
š�astná je táto duša!

Boh èasto skúša zbo�nú dušu a necháva ju v suchopárnosti a
v biede; nesmie sa mu však sta� nevernou, ale napredova�.

Takáto duša nemá by� utrápená, ale dôverujúc napredova�,
svoju biedu celkom detinsky vlo�i� do jeho rúk bez toho, aby sa
s tým trápila a su�ovala. Keï sa nad tým trápi, tak h¾adá samu
seba, svoju vô¾u, pýchu a sebectvo.

Bohu sa páèi, ak mu ïakujeme aj napriek suchopárnosti, lebo
aj to má svoje miesto. Ak toto utrpenie znášame v oddanosti
do Bo�ej vôle, takBoh dávatakejtoduši stále viac lásky amilosti.

Uèí ju vnútornej pokore a sebazapreniu, sebapoznaniu
a poznaniu Boha. To sa dosahuje v suchopárnostiach, keï sa
neoddávame úplne, ale za to Bohu ïakujeme, lebo si lepšie
nezaslú�ime. To je dôle�ité pouèenie!

Mali by sme pozna�, aké vzácne sú vnútorné utrpenia!
Preto�e iba vo vnútorných utrpeniach mô�eme urobi� pokrok
v ènostiach a dokonalosti. Je to síce tvrdé, ale je to tak.
Nemô�eme urobi� �iadne ve¾ké pokroky, iba ak sa duša
nachádza vo vnútorných utrpeniach a v suchopárnosti. Tam
sa uèí poznáva� seba a Boha, �e všetko pochádza od neho. To je
tá najlepšia škola v duchovnom �ivote.

„
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Sú duše, ktoré sa stanú malomyse¾né a váhavé a chcú sa
oslobodi� od vnútorného utrpenia. Je to po¾utovaniahodné.
Vidím, �e duša, ktorá sa nachádza pri rozjímaní v sladkosti
alebo vo vnútornej úteche, nemô�e by� dos� obozretná, lebo ak
nie je pozorná, ¾ahko mô�e strati� vnútornú pokoru. Tento stav
je ove¾a nebezpeènejší ako stav suchopárnosti, preto�e zá¾uba,
ktorú v òom mô�eme nájs�, je ako vnútorný jed, ktorý sa vtlaèí
do vnútra, a ako èasto musí láskavý Boh z lásky k nám odòa�
túto vnútornú milos�!

Duša v takom stave sa má pova�ova� v�dy za nehodnú,
s vïakou prija� od Boha túto útechu a prosi� láskavého Boha,
aby zniesla budúcu vnútornú suchopárnos� a vnútorné
utrpenie, ktoré jej Boh pošle s väèšou odvahou a vytrvalos�ou.
Láskavý Boh dá túto útechu iba s týmto zámerom. Toto je jeden
z dôle�itých bodov.

Ako je ve¾a tých, ktorí sa nenamáhajú toto pozna� a bez toh-
to poznania nie je mo�né robi� vo vnútornom �ivote pokroky
v dokonalosti.
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„
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Ïakova�

Obraca� sa k Bohu v ka�dej situácii,
pozna� jeho dobro,
zachova� si vieru

vo vernos� jeho lásky.
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Modlitby

Modlitba po rozjímaní, keï nám Boh daroval v òom
mimoriadny duchovný poh¾ad a svetlo

Modlitba po rozjímaní v suchopárnosti

„Môj milý Je�iš! Ako ti smiem ïakova�?
Nikdy ti neprestanem ïakova� za toto pouèenie. Rada by

som ho stále mala pred svojimi oèami, hlboko si ho vryla do svoj-
ho srdca. Bojím sa tvojej milosti, �e ti budem neverná. Ty poznáš
moju slabos�. Zmiluj sa nado mnou. Sám ma stále viac pouèuj.
Je�iš, prosím si od teba, aby som tieto pouèenia videla v�dy viac
zrete¾nejšie a jasnejšie. Aké je to ¾ahké pre teba toto vtlaèi�
do môjho srdca a môjho ducha - nestojí �a to niè, môj Bo�e.
Zmiluj sa nado mnou. Daruj mi túto milos�. Nevstanem, preto�e
tvoju milos� nechcem tak skoro strati�

„Pozri, môj milý Je�iš, konèím teraz rozjímanie, èas prešiel,
ale málo som ho vyu�ila. Aká chladná a nenaplnená som bola
v tomto èase pred tebou! Cítim sa tak vzdialená od teba. Je�iš,
zmiluj sa nado mnou! Prijmi to, môj Bo�e, nemô�em ti da� niè
viac.

Môj milý Je�iš, pozri na moju biedu: nemám niè. Milý Je�iš,
chcela by som pozna� a vidie� ako sa mám správa� v tomto stave,
aby som vo všetkom plnila iba tvoju svätú vô¾u. Daj mi pozna�
tvoju vô¾u.“

.“



Ïakova�

Obraca� sa k Bohu v ka�dej situácii,
pozna� jeho dobro,
zachova� si vieru

vo vernos� jeho lásky.

43

Modlitby

Modlitba po rozjímaní, keï nám Boh daroval v òom
mimoriadny duchovný poh¾ad a svetlo

Modlitba po rozjímaní v suchopárnosti

„Môj milý Je�iš! Ako ti smiem ïakova�?
Nikdy ti neprestanem ïakova� za toto pouèenie. Rada by

som ho stále mala pred svojimi oèami, hlboko si ho vryla do svoj-
ho srdca. Bojím sa tvojej milosti, �e ti budem neverná. Ty poznáš
moju slabos�. Zmiluj sa nado mnou. Sám ma stále viac pouèuj.
Je�iš, prosím si od teba, aby som tieto pouèenia videla v�dy viac
zrete¾nejšie a jasnejšie. Aké je to ¾ahké pre teba toto vtlaèi�
do môjho srdca a môjho ducha - nestojí �a to niè, môj Bo�e.
Zmiluj sa nado mnou. Daruj mi túto milos�. Nevstanem, preto�e
tvoju milos� nechcem tak skoro strati�

„Pozri, môj milý Je�iš, konèím teraz rozjímanie, èas prešiel,
ale málo som ho vyu�ila. Aká chladná a nenaplnená som bola
v tomto èase pred tebou! Cítim sa tak vzdialená od teba. Je�iš,
zmiluj sa nado mnou! Prijmi to, môj Bo�e, nemô�em ti da� niè
viac.

Môj milý Je�iš, pozri na moju biedu: nemám niè. Milý Je�iš,
chcela by som pozna� a vidie� ako sa mám správa� v tomto stave,
aby som vo všetkom plnila iba tvoju svätú vô¾u. Daj mi pozna�
tvoju vô¾u.“

.“



Potom, ako som vstala z pok¾aknutia

„Pozri, môj milý Je�iš, nauè ma spozna�, aká som úbohá
a biedna. Prosím �a, milý Je�iš, o milos� stálosti, vytrvalosti
a oddanosti tvojej svätej vôli. Chcem pozna� iba tvoju svätú
vô¾u, hoci ma to bude stá� i utrpenie! Ne�iadam si niè viac iba to,
èo sa ti páèi a nezaslú�im si niè iné, ako utrpenie.“

- V�dy som rada poèúvala o Bohu a jeho milej Matke.

- Celé hodiny som sa zaoberala myšlienkami, ako sa mám
správa�, aby som sa milému Bohu zapáèila.

- K vnútornej modlitbe a k stálemu dôvernému stretnutiu
s Bohom sa cítim by� v�dy viac pri�ahovaná bez toho, aby som
tomu správne rozumela.

- Koho iného chceme milova�, ak nie nášho najmilšieho
Je�iša?

- Koho milujeme, s tým si rozumieme. Existuje sladšie
stretnutie, ako je stretnutie s Je�išom?

- Aké pouèenie, akú ve¾kú milos� získava duša od Boha,
ktorá tak jednoducho, ako die�a, vinie sa k Bo�ej láske. Aká
š�astná je táto duša!

Die�a sa vinie k Bohu a nechá sa nadchnú� Bohom.

Otvorené srdce prijíma Bo�ie dary
a prináša bohaté ovocie.
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V ako aj v mô�eme nájs� nielen
rovnaké h¾adanie, ale aj snahu a postoj srdca... Je to dôle�ité
posolstvo pre nás aj v týchto èasoch!

„Jestvuje istý druh mladosti ducha, ktorá sa s èasom nemení.
Vyplýva z toho, �e v ïalších etapách svojho �ivota si èlovek
nachádza nové úlohy, vlastný spôsob �ivota, slu�by a lásky.“
( 70)

Autobiografii, Príhovoroch,

VC
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Duchovné dedièstvo,
na ktorom máme úèas� ako
sestry Bo�ského Vykupi-
te¾a, nás pozýva, aby sme
sa viac vnárali do tajomstva
smrti a zmàtvychvstania
Je�iša Krista.

Podnet k tomu prichádza od Al�bety
Eppingerovej, malého dievèa�a z Nieder-
bronnu, ktorá sa neskôr stala našou zakla-
date¾kou, preto�e sa nechala oslovi� Vyku-
pite¾om na krí�i.

Znamenie krí�a, ktoré je stredobodom
našej kres�anskej viery, vedie ka�dého
èloveka k rozhodnutiu:

(porov. 1, 23-24). Zdá sa, �e ako
pokrstení sme našli orientáciu pre našu
�ivotnú cestu, a predsa sme si vedomí,
�e toto tajomstvo nikdy celkom nepre-
skúmame.

Poèas celých dejín, ako aj v priebehu nášho vlastného �ivota,
krí� vyvoláva otázky, ktoré nikdy nebudú zodpovedané. Sme
vïaèné všetkým exegétom, teológom a historikom, ktorí neú-
navne skúmajú pramene našej viery a pomáhajú nám k solídnemu
základu. Potrebujeme však aj takých svedkov, ktorí kráèajú
s nami v tejto dobe a na všetky miesta sveta: uznávaných, svätých
a pritom jednoduchých svedkov viery, hrdinských muèeníkov,
ale aj skutoèných veriacich všedného dòa. Títo svedkovia poze-
rali na krí� nielen v jasných, ale aj v temných hodinách a rôznymi
spôsobmi odovzdávali ovocie svojich skúseností, ktoré je rovna-
ko dôle�ité aj pre nás.

Tešíme sa, �e medzi týmito svedkami nachádzame aj našu
zakladate¾ku, pre ktorú bol poh¾ad na krí� rovnako rozhodujúci.

Je to bláznovstvo,
pohoršenie alebo Bo�ia moc a Bo�ia múd-
ros� 1 Kor
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Táto druhá kapitola (bro�úra) pozýva sledova� matku
Alfonzu Máriu pri rozjímaní o ve¾konoènom tajomstve.

Pozostáva z troch dielov, z textov autobiografie, pouèení
a modlitieb. Zostavenie textov napomáha hlbšie pozna� duchov-
nú cestu našej zakladate¾ky. Forma a vyjadrovanie podmienené
dobou by nemali by� preká�kou.

Nechajme sa viac vies� matkou Alfonzou Máriou, ktorá sa
pozerala oèami srdca a v obraze Ukri�ovaného cítila ve¾kos�
tajomstva. Za týmito slovami a obrazmi je toti� nieèo, èo sa nás
chce dotknú� v håbke srdca.

Ako pokrstené,
a neskôr zasvätené
s e s t r y B o �s k éh o
Vykupite¾a, kráèame
na našej �ivotnej
ceste s Je�išom Kris-
tom, ktorý nás prijí-
ma vo svojej smrti
a v zmàtvychvstaní.
Ak sme stále pri-
pravené nanovo s ním
vykroèi�, èi sa
opä� neobnovuje
rados� nosi� meno
,,sestry Bo�ského
Vykupite¾a“?

v nás

„Aby si roznecoval Bo�í dar,
ktorý je v tebe!“

(2 Tim 1, 6)

POSOLSTVÁ,
KTORÉ NAÏALEJ ZAZNIEVAJÚ

3. Vstúpi� do ve¾konoèného tajomstva

- Škola utrpenia
- Svedectvo pre �ivot

- Odpoveï viery
- Vernos�

2. Slávi� pamiatku Pána

- Postoj k tajomstvu
- Návrat k prameòu
- Bo�ia prítomnos� -
rozhovor s Bohom

1. Rozjíma� o krí�i

- Otázky
- Rozjímanie

- Odovzdanos�
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1. ROZJÍMA� O KRÍ�I

Matka Alfonza Mária poèas
celého svojho �ivota neustále
upierala svoj poh¾ad na krí�.

Tento poh¾ad vyvolával ve¾a
myšlienok a citov: od ú�asu
cez rados�, smútok, náklon-
nos�, výèitku, porozumenie a�
po súcit.

Aj v niektorých jej textoch
mo�no z tohto poh¾adu na krí�
vycíti� porozumenie zachytá-
vajúce svetlo, ktoré preniká a�
do håbky srdca a doká�e zme-
ni� �ivot.

,,To ma hlboko dojalo.“

Jedno takéto miesto v nám podáva k¾úè k vnú-
tornému dianiu uAl�bety Eppingerovej. V tejto udalosti z detstva
nachádzame ,,prvý otras“, ktorý sa dotýka jej mimoriadneho
vz�ahu k tajomstvu vykúpenia.

Neskôr, osvietená mimoriadnymi milos�ami,Al�beta vysvet-
¾uje tajomstvo Je�išovho utrpenia v jej �ivote, ku ktorému
pozýva všetkých, èo h¾adajú Boha, aby h¾adeli na krí� s novým
poh¾adom.

Autobiografii4

5

4
5
porov. I. kapitola, s. 14.
porov. M. Nagel, s. 91 a� 93.�ivotné pramene Kongregácie,
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Otázky

„Pozri, èosi pozoruhodné je na tomto die�ati...“

Die�a, ktoré sa zamýš¾a nad obrazom krí�a a kladie si otázky -
die�a, ktoré zrazu chápe, �e je súvislos� medzi Ukri�ovaným,
jeho vlastným �ivotom a �ivotom všetkých ¾udí...

5. Jedného veèera prišiel k môjmu otcovi sused na kus reèi.
Rozprával o utrpení Krista a o tom, ako �idia pri ukri�ovaní
kruto zaobchádzali s naším Spasite¾om. Pozorne som poèúvala
a pritom som zaèala plaka�. Môj otec sa ma opýtal, preèo som
plakala. Od plaèu som mu ani nevládala odpoveda�.

Onedlho prišiel sused zasa a poèas veèere rozprával opä�
o utrpení Krista. Sedela som pri stole, všetko som však hneï
polo�ila a obrátila som sa ku krí�u, ktorý visel na stene nad
stolom. Opä� som zaèala plaka�. Sused si ma všimol a povedal
môjmu otcovi: „Pozri, èosi pozoruhodné je na tomto die�ati. Keï
som naposledy veèer rozprával o utrpení Krista, plakalo a teraz
plaèe znova. Nieèo zvláštne sa deje s týmto die�a�om.“

7. U� od piatich rokov som rada pracovala, chcela som
pomáha� svojej mame a s tým úmyslom som chodila všade
za òou. Mama ma však posielala od seba preè. Raz som od nej
odišla, utiahla som sa do kúta izby, k¾akla som si a predstavo-
vala si Je�išovo utrpenie.

Uva�ovala som aké hrubé klince museli by�, keï spôsobili
také ve¾mi ve¾ké rany. Rozjímanie na mòa zapôsobilo tak silno,
�e som nahlas plakala. Tu mi skrsla myšlienka: preèo sa to stalo
práve takto, preèo k tomu vôbec došlo?
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upierala svoj poh¾ad na krí�.

Tento poh¾ad vyvolával ve¾a
myšlienok a citov: od ú�asu
cez rados�, smútok, náklon-
nos�, výèitku, porozumenie a�
po súcit.

Aj v niektorých jej textoch
mo�no z tohto poh¾adu na krí�
vycíti� porozumenie zachytá-
vajúce svetlo, ktoré preniká a�
do håbky srdca a doká�e zme-
ni� �ivot.

,,To ma hlboko dojalo.“

Jedno takéto miesto v nám podáva k¾úè k vnú-
tornému dianiu uAl�bety Eppingerovej. V tejto udalosti z detstva
nachádzame ,,prvý otras“, ktorý sa dotýka jej mimoriadneho
vz�ahu k tajomstvu vykúpenia.

Neskôr, osvietená mimoriadnymi milos�ami,Al�beta vysvet-
¾uje tajomstvo Je�išovho utrpenia v jej �ivote, ku ktorému
pozýva všetkých, èo h¾adajú Boha, aby h¾adeli na krí� s novým
poh¾adom.

Autobiografii4

5

4
5
porov. I. kapitola, s. 14.
porov. M. Nagel, s. 91 a� 93.�ivotné pramene Kongregácie,
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Otázky

„Pozri, èosi pozoruhodné je na tomto die�ati...“

Die�a, ktoré sa zamýš¾a nad obrazom krí�a a kladie si otázky -
die�a, ktoré zrazu chápe, �e je súvislos� medzi Ukri�ovaným,
jeho vlastným �ivotom a �ivotom všetkých ¾udí...

5. Jedného veèera prišiel k môjmu otcovi sused na kus reèi.
Rozprával o utrpení Krista a o tom, ako �idia pri ukri�ovaní
kruto zaobchádzali s naším Spasite¾om. Pozorne som poèúvala
a pritom som zaèala plaka�. Môj otec sa ma opýtal, preèo som
plakala. Od plaèu som mu ani nevládala odpoveda�.

Onedlho prišiel sused zasa a poèas veèere rozprával opä�
o utrpení Krista. Sedela som pri stole, všetko som však hneï
polo�ila a obrátila som sa ku krí�u, ktorý visel na stene nad
stolom. Opä� som zaèala plaka�. Sused si ma všimol a povedal
môjmu otcovi: „Pozri, èosi pozoruhodné je na tomto die�ati. Keï
som naposledy veèer rozprával o utrpení Krista, plakalo a teraz
plaèe znova. Nieèo zvláštne sa deje s týmto die�a�om.“

7. U� od piatich rokov som rada pracovala, chcela som
pomáha� svojej mame a s tým úmyslom som chodila všade
za òou. Mama ma však posielala od seba preè. Raz som od nej
odišla, utiahla som sa do kúta izby, k¾akla som si a predstavo-
vala si Je�išovo utrpenie.

Uva�ovala som aké hrubé klince museli by�, keï spôsobili
také ve¾mi ve¾ké rany. Rozjímanie na mòa zapôsobilo tak silno,
�e som nahlas plakala. Tu mi skrsla myšlienka: preèo sa to stalo
práve takto, preèo k tomu vôbec došlo?



V spomínaný deò ma mama zobrala so sebou na pole. Cestou
sme prišli ku krí�u. Opä� som uva�ovala nad tým istým
a opýtala som sa mamy: „Preèo teda ukri�ovali nášho Spasite¾a?“
Odvetila: „Die�a moje, všetko zavinili naše hriechy.“ Maminu
odpoveï som si èasto pripomínala.

Potom som sa jej opýtala, èo je to vlastne hriech? „Hriech
mo�no spácha� a Boha urazi�, keï sa nemodlíme so zlo�enými
rukami, keï sa pri modlitbe obzeráme, keï neposlúchame, keï sa
škriepime s inými de�mi,“ vysvet¾ovala. Hneï som dodala: „Keï
je to hriech, nechcem to nikdy viac urobi�; nechcem urá�a�
Boha!“ Odteraz, keï ma mama neustále posielala od seba preè
a nechcela som poslúchnu�, pripomenula mi môj s¾ub, èo sa ma
zaka�dým dotklo a priviedlo k poslušnosti.

8. Odteraz vo mne denne rástla tú�ba vedie�, èomu sa treba
vyhýba�, aby som neurazila Boha a èo mám robi�, aby som ho
milovala. V�dy, pri ka�dej príle�itosti, som rada išla tam, kde
som nieèo mohla poèu� o Bohu. Èasto som sa mamy pýtala, preèo
mi o tom tak málo rozpráva.

Keï som bola s inými de�-
mi a v hre chceli robi� nieèo,
èo som si predstavovala ako
hriech, ihneï som namietala:
„To nesmieš robi�, to je hriech,
tým urá�aš Boha!“ Aj svojim
spoloèníèkam pri hre som rada
rozprávala o utrpení Krista,
ako som vedela.
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Rozjímanie

„

„Aké bolesti to muse-
li by� v tej chvíli, keï mu trýz-
nitelia pribili hrubý klinec
cez ruku, aby ju pripevnili
na krí�.“

„Akú boles�
by som bola cítila, keby táto moja ruka bola prebodnutá hrubým
klincom tak, ako ruka Bo�ského Vykupite¾a? Ako by som to
bola vydr�ala? Nebola by som hneï zomrela?“

Ó, môj Je�iš, èo �a viedlo k tomu, �e si znášal túto potupu?“

„Deti moje, nezále�í na tom ako rozjímate, len aby ste dobre
rozjímali. Poznám osobu, ktorá to robila tak, ako vám ja teraz
odporúèam: rozjíma� o utrpení nášho Bo�ského Vykupite¾a.“

Postavila sa pred krí� alebo
ho zobrala do ruky, otvorila
svoje srdce pôsobeniu milosti
a prenechala sa všetkým myš-
lienkam, pocitom a vnútor-
ným pohnútkam, ktoré v nej
vzbudil Pán. Najprv rozjíma-
la o Je�išovej pravej ruke a ho-
vorila si:

Potom pozrela na jeho druhú ruku a povedala:

Poh¾ad ,,chorej“ na krí� poèas dlhého obdobia choroby
od roku 1846 a� do roku 1849... Tento poh¾ad sa zameriava
na rany Ukri�ovaného, ale nezostáva iba pri tom, ale pýta sa
na príèiny. To ,,preèo“ sa tiahne s òou od detstva.

Krí�
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V spomínaný deò ma mama zobrala so sebou na pole. Cestou
sme prišli ku krí�u. Opä� som uva�ovala nad tým istým
a opýtala som sa mamy: „Preèo teda ukri�ovali nášho Spasite¾a?“
Odvetila: „Die�a moje, všetko zavinili naše hriechy.“ Maminu
odpoveï som si èasto pripomínala.

Potom som sa jej opýtala, èo je to vlastne hriech? „Hriech
mo�no spácha� a Boha urazi�, keï sa nemodlíme so zlo�enými
rukami, keï sa pri modlitbe obzeráme, keï neposlúchame, keï sa
škriepime s inými de�mi,“ vysvet¾ovala. Hneï som dodala: „Keï
je to hriech, nechcem to nikdy viac urobi�; nechcem urá�a�
Boha!“ Odteraz, keï ma mama neustále posielala od seba preè
a nechcela som poslúchnu�, pripomenula mi môj s¾ub, èo sa ma
zaka�dým dotklo a priviedlo k poslušnosti.

8. Odteraz vo mne denne rástla tú�ba vedie�, èomu sa treba
vyhýba�, aby som neurazila Boha a èo mám robi�, aby som ho
milovala. V�dy, pri ka�dej príle�itosti, som rada išla tam, kde
som nieèo mohla poèu� o Bohu. Èasto som sa mamy pýtala, preèo
mi o tom tak málo rozpráva.

Keï som bola s inými de�-
mi a v hre chceli robi� nieèo,
èo som si predstavovala ako
hriech, ihneï som namietala:
„To nesmieš robi�, to je hriech,
tým urá�aš Boha!“ Aj svojim
spoloèníèkam pri hre som rada
rozprávala o utrpení Krista,
ako som vedela.
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Rozjímanie
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rozjímali. Poznám osobu, ktorá to robila tak, ako vám ja teraz
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Postavila sa pred krí� alebo
ho zobrala do ruky, otvorila
svoje srdce pôsobeniu milosti
a prenechala sa všetkým myš-
lienkam, pocitom a vnútor-
ným pohnútkam, ktoré v nej
vzbudil Pán. Najprv rozjíma-
la o Je�išovej pravej ruke a ho-
vorila si:

Potom pozrela na jeho druhú ruku a povedala:
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Osoba (tá, ktorá rozjímala) prechádzala od jednej rany
k druhej a kládla si pri nich podobné otázky, aby hlbšie pochopila
ve¾ké utrpenie Vykupite¾a a hrdinstvo jeho lásky. Pri tomto
rozjímaní bola jej duša hlboko oslovená. Istým spôsobom cítila
na sebe bolesti pašií - stávali sa jej vlastnými. Pocity vïaènosti,
hlbokej sk¾úèenosti a pocity lásky sa ozývali v jej srdci a niekedy
ju aj celé dni podnecovali.

„Takto sa má rozjíma�, moje milé deti, aby sme získali ú�itok
z modlitby. Neuspokojte sa so všeobecnými predstavami, sla-
bými pocitmi a povrchnými myšlienkami. Vo všetkom „zamierte
na hlbinu.“ Dôkladne sa tým zaoberajte a prehlbujte sa stále
viac, aby ste v tom „boli doma“; aby ste uplatnili a osvojili si to,
èo tam nájdete ako potrebné. Modlitba slú�i na to, aby sme
sa stali lepšími.“

Ak práve rozjímate o bièovaní Je�iša, predstavte si teda
nášho Pána, ktorý znáša ukrutné bolesti a povedzte si: „Ó, aké
som len slabé stvorenie! Pri najmenšom utrpení sa s�a�ujem,
plaèem a volám na pomoc lekársku vedu; a aj keï ma okam�ite
neuzdraví, predsa chcem, aby sa mi aspoò u¾avilo. Tu však vidím
môjho Je�iša pokrytého ranami, doráòaného bièovaním,
zaliateho krvou a predsa mlèiaceho, ktorý nenarieka, neprelieva
�iadne slzy, je pokojný, odovzdaný, modlí sa za tých, ktorí ho
bijú. Aký protiklad k mojej citlivosti!“

Èlovek sa uponí�i a hanbí sa v prítomnosti tohto hrdinského
divadla - robí si predsavzatia. Po týchto nábo�ných myšlienkach
a citoch èlovek uva�uje, preèo a za koho Je�iš tak ve¾a trpel

Bièovanie
6
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6 Dva texty ( a ), ktoré Busson prelo�il pod názvom
z nemèiny do francúz�tiny medzi rokmi 1849 a� 1853 a zverejnil
v knihe

Krí� Bièovanie Príhovory
Listy o extatièkezNiederbronnu.
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a mô�e vidie�, �e je to za hriešnikov, to znamená za nepriate¾ov
jeho vznešenosti a jeho mena a to z jeho èistej lásky k nim...
Rozprávajme sa o tom s Bo�ským Spasite¾om, o jeho nevýslov-
nej láske k nám. Prosme ho, aby nám dal pozna� nesmiernos�
svojej lásky a prebudil v našich srdciach city tejto ve¾kej lásky.

Rozjímala o bezcitnom korunovaní tàním so všetkými jeho
okolnos�ami. Potom rozjímala o príèine, preèo Je�iš znášal toto
hrozné korunovanie. Svojmu Bo�skému �eníchovi povedala:
„Ó môj Je�iš, èo �a pohlo k tomu, aby si znášal tieto bolesti?“
�eních: „Pozri, die�a moje, príèinou toho sú pýcha a tvrdo-
hlavos�.“

Tu videla ako dušu doká�e otrasne znetvori� pýcha, ako aj
strašný obraz - H¾a, èlovek - v jeho utrpení. Keï videla Spasite¾a
úboho trpie�, zvolala: „Ó, môj Bo�ský
�eních, daj mi pozna�, ako som �a,
moja Láska, ura-zila a èasto ti vtláèala
tàne do tvojej hlavy.“

Zároveò videla ve¾a zbytoèných
a nepotrebných myšlienok, ktorými
mnohí ¾udia, zaoberajúc sa vo svojich
myšlienkach len márnos�ami sveta,
ukrutne zväèšujú utrpenie Bo�ského
Vykupite¾a.

To, èo videla v tomto i v ostatných
rozjímaniach a èo sa z nich nauèila,
chcela príle�itostne predlo�i� aj iným.

Korunovanie tàním

V rukopise sa ïalej píše:



Osoba (tá, ktorá rozjímala) prechádzala od jednej rany
k druhej a kládla si pri nich podobné otázky, aby hlbšie pochopila
ve¾ké utrpenie Vykupite¾a a hrdinstvo jeho lásky. Pri tomto
rozjímaní bola jej duša hlboko oslovená. Istým spôsobom cítila
na sebe bolesti pašií - stávali sa jej vlastnými. Pocity vïaènosti,
hlbokej sk¾úèenosti a pocity lásky sa ozývali v jej srdci a niekedy
ju aj celé dni podnecovali.

„Takto sa má rozjíma�, moje milé deti, aby sme získali ú�itok
z modlitby. Neuspokojte sa so všeobecnými predstavami, sla-
bými pocitmi a povrchnými myšlienkami. Vo všetkom „zamierte
na hlbinu.“ Dôkladne sa tým zaoberajte a prehlbujte sa stále
viac, aby ste v tom „boli doma“; aby ste uplatnili a osvojili si to,
èo tam nájdete ako potrebné. Modlitba slú�i na to, aby sme
sa stali lepšími.“

Ak práve rozjímate o bièovaní Je�iša, predstavte si teda
nášho Pána, ktorý znáša ukrutné bolesti a povedzte si: „Ó, aké
som len slabé stvorenie! Pri najmenšom utrpení sa s�a�ujem,
plaèem a volám na pomoc lekársku vedu; a aj keï ma okam�ite
neuzdraví, predsa chcem, aby sa mi aspoò u¾avilo. Tu však vidím
môjho Je�iša pokrytého ranami, doráòaného bièovaním,
zaliateho krvou a predsa mlèiaceho, ktorý nenarieka, neprelieva
�iadne slzy, je pokojný, odovzdaný, modlí sa za tých, ktorí ho
bijú. Aký protiklad k mojej citlivosti!“

Èlovek sa uponí�i a hanbí sa v prítomnosti tohto hrdinského
divadla - robí si predsavzatia. Po týchto nábo�ných myšlienkach
a citoch èlovek uva�uje, preèo a za koho Je�iš tak ve¾a trpel

Bièovanie
6

56

6 Dva texty ( a ), ktoré Busson prelo�il pod názvom
z nemèiny do francúz�tiny medzi rokmi 1849 a� 1853 a zverejnil
v knihe

Krí� Bièovanie Príhovory
Listy o extatièkezNiederbronnu.

57
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Odovzdanos�
Rozjíma� o ukri�ovanom Je�išovi vo svetle viery je milos�,

ktorú si musíme vyprosi�. Touto cestou mô�eme dôjs� k úplnej
odovzdanosti milosrdnému Bohu.

V rukopise je uvedené aj nasledovné pouèenie o sebapoznaní:

Príprava pred rozjímaním

Duša má vzdychajúc prosi�
Boha a vzýva� svojho Bo�ského
�enícha: „Môj Je�iš, teraz chcem
rozjíma� o tvojom utrpení, ale môj
milý Je�iš, necítim v sebe niè,
nemám odvahu, lásku... Zmiluj sa
nado mnou a aj keï o tebe neviem
rozjíma�, predsa zostanem tu
pri tebe. Zhliadni na mòa svojím
milosrdným poh¾adom!“

Keï suchopárnos� ïalej pretrváva, duša má èasto vola�:
„Môj Je�iš, zmiluj sa nado mnou“, a keï sa suchopárnos� duše
zdá pri�a�ká, má zosta� pokojná a v�dy opakova�: „Pane, nech
sa stane tvoja vô¾a.“ Napokon má duša èasto vola�: „Môj Je�iš,
daj, aby som lepšie videla svoju úbohos� a svoje niè.“ Pri tejto
prosbe, ktorú opakuje so zlo�enými rukami, má obja� krí�.

Ako málo mô�e èlovek dokáza� bez Boha. Èo máme sami
od seba? Vidí svoju dušu akoby v zrkadle a h¾adá samú seba.
Druh a spôsob ako sa má duša sama od seba oslobodzova�.
V tomto okamihu poèula hlas, ktorý jej povedal: ,,Pozri, die�a
moje, ne�iadaj si nikdy plni� svoju vô¾u, celkom odlo� svoju vô¾u
a skloò sa pred mojou vô¾ou. Die�a moje, v�dy znovu povedz:
Môj Bo�ský �eních, ak ma to ty nenauèíš, nebudem sa vedie�
dobre modli�.“
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2. SLÁVI� PAMIATKU PÁNA

Náš �ivot je ovplyvnený situáciami a stretnutiami. Al�betine
správy poukazujú zrete¾ne na to, akú úlohu zohrávali v jej �ivote
rodièia, farár, obec a dedina.

Napriek tomu platí, �e ¾udia v takej istej situácii neprijímajú
v�dy to isté a tie� nereagujú rovnako. Aké skúsenosti mali
Al�betini bratia a sestry so svojimi rodièmi? Èo si iné deti
zapamätali na hodine nábo�enstva od farára Reicharda?

To, èo si Al�beta zapamätala, súviselo s jej prvým stretnutím
s krí�om. Z hodín o svätej omši ostali v nej �ivé obrazy, ktoré
súviseli s utrpením. Eucharistickú slávnos� vnímala ako pamiat-
ku smrti a zmàtvychvstania Je�iša Krista. Tie� spoznávala, v èom
pozostáva poslanie kòaza, prostredníctvom ktorého je sprítom-
nený Kristus vo svojom obetovaní Otcovi a svojom darovaní sa
za �ivot sveta.

Tieto presvedèenia sa
nachádzajú v èastiach
autobiografických textov
a èasto vyjadrujú pouèe-
nia a výzvy urèené predo-
všetkým kòazom a reho¾-
níkom.

Al�beta sa nás pýta:
Mohli by sme prija� dar
Eucharistie a kòazstva
bez toho, aby sme sa neo-
brátili k nevyèerpate¾-
nému prameòu - k láske
Vykupite¾a?
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2. SLÁVI� PAMIATKU PÁNA
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bez toho, aby sme sa neo-
brátili k nevyèerpate¾-
nému prameòu - k láske
Vykupite¾a?



Postoj k tajomstvu

Al�beta v kòazskej slu�be farára Reicharda spoznáva tak dar
Eucharistie, ako aj ve¾kos� kòazstva.

Teraz prišiel èas, kedy si navzájom ukazujú cestu a zbli�ujú sa
vo svojom spoloènom poslaní v slu�be Je�iša Krista, Vykupite¾a.

28. Vo svojich jedenástich rokoch som poèula od pána farára
pouèenie o obeti svätej omše; vysvet¾oval nám celé Kristovo
utrpenie poèas slávenia bohoslu�by. Na vyuèovaní som ani oko
z neho nespustila. Ustaviène mi v ušiach znejú slová, ktoré
povedal o Je�išovom utrpení v Olivovej záhrade: „Pozrite, deti,
ko¾ko vytrpel Je�iš, náš Spasite¾, kvôli našim hriechom.
Utrpenie je u� vtedy kruté, keï niekomu spôsobí pot, no aké
musí by�, keï zapríèiní a� krvavý pot. Takéto Je�išovo utrpenie
spôsobili naše hriechy.“

Tieto slová urobili na mòa taký dojem, �e som sa chvela
na celom tele. Uprela som poh¾ad na pána farára a takmer som
v òom videla obraz trpiaceho Spasite¾a. V duchu som si
povzdychla: „Je�iš, poèas celého môjho �ivota nechcem spácha�
�iadny hriech. Len nie hriech!“

29. Odteraz ma èoraz viac pri�ahovalo rozjímanie o utrpení
nášho Bo�ského Vykupite¾a. Èastejšie som sa u�ahovala
do ústrania domu, aby som tam osamote a nepozorovane mohla
rozjíma� o Je�išovom utrpení.

K¾aèiac na kolenách som sa zaka�dým chvela, keï som mys-
lela na utrpenie v Olivovej záhrade alebo na kruté ukri�ovanie.
S tú�bou rozjíma� o Je�išovom utrpení a z lásky k trpiacemu
Vykupite¾ovi sa vo mne zväèšovala láska a úcta voèi duchov-
nému vodcovi, ktorý mi poskytoval vzácne a útechy plné pou-
èenia, skrze ktoré som v òom videla osobu Je�iša Krista.
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33. Vyuèovanie pána farára o Najsvätejšej sviatosti, najmä
vysvetlenie modlitby: „Buï pochválená a zvelebená Najsvä-
tejšia oltárna sviatos�“, zapôsobilo na mòa ve¾mi hlbokým
dojmom. Poèas vyuèovania som sa s povzdychom modlila:
„Je�iš, kedy príde chví¾a, keï �a budem môc� prija� vo svätom
prijímaní? Ó, ako sa chcem v tom okamihu pred tebou pokloni�!“
Keï som sa potom ocitla na poli, zah¾adela som sa ku kostolu
a šepkala: „Pochválená a zvelebená...“.

37. Preto�e v tomto veku som bola u� ove¾a dôkladnejšie
pouèená o vznešenosti obety svätej omše, aj moja úcta voèi
kòazom bola urèite väèšia ako predtým. ... Moja - vskutku ve¾ká
aj úprimná - úcta voèi kòazom pochádzala predovšetkým
z poznania, �e práve oni denne dr�ia v rukách Boha a prijímajú
ho do svojho srdca.

42. Najradšej som mala vyuèovacie
hodiny, na ktorých sme sa pripravovali
k prvému svätému prijímaniu.
Dychtivo som poèúvala prospešné
pouèenia a vysvetlenia duchov-
ného otca. Zo všetkých pouèení
som si naj¾ahšie zapamätala
tie, ktoré varovali pred hroz-
bou urá�ky Boha. V tomto
období som u� nachádzala
osobitnú zá¾ubu v roz-
jímaní o Je�išovom utrpení
a v poklone Oltárnej svia-
tosti.
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Návrat k prameòu

Mnohé výpovede potvrdzujú, �e ve¾a kòazov a reho¾níkov,
ale tie� laikov, mu�ov a �ien, chcelo stretnú� Al�betu.
Povzbudzovala ich, aby nanovo rozjímali o tajomstve umuèenia,
mnohí od nej odchádzali obrátení - s väèším vedomím zod-
povednosti ako pokrstení a zasvätení, uvedomujúc si Bo�ie dary.

Kòaz má poèas dòa premýš¾a� o mnohých pravdách kres-
�anského nábo�enstva, ale predovšetkým o utrpení nášho Pána
Je�iša Krista. Nemá zabudnú� na ostatné skutoènosti nábo-
�enstva, ale jeho hlavným predmetom rozjímania majú by�
ka�dý deò rany nášho Spasite¾a. V tomto rozjímaní naèerpá
najdôle�itejšie vedomosti a okrem toho aj vnútorný pokoj.

Ak má kòaz starosti a naliehavé prosby, vnútorne ho nieèo
trápi a nieèo mu padne �a�ko, nech sa zah¾adí na rany nášho
Spasite¾a - tento poh¾ad mu všetko u¾ahèí, povzbudí ho, ba ešte
si nakoniec bude aj �ela�, aby s naším Spasite¾om mohol všetko
vytrpie�. Ale toto sa nedá vyjadri� slovami, toto sa musí
precíti�...

Kie�by som len mohla poveda� všetkým kòazom, akí sú
š�astní, aký vznešený je ich stav! Kie�by aj všetci cítili, ako ich
Boh ve¾mi miluje! Kòaz, ktorý si to všetko premyslel, naèerpá
odtia¾ to¾ko odvahy, �e sa nebojí nièoho, jednoducho nièoho.
Ne�ije u� viac sebe, ale iba Bohu. Všetko sa mu zdá ¾ahkým,
všetko znáša rád a je úplne uchvátený láskou k Bohu.

Túto úctu ku kòazom mi Boh u� od detstva vlo�il do srdca.
Ale nikdy som ju necítila tak, ako teraz.

Kòaz nemô�e niè urobi� bez Boha! A Boh mu neodmietne
�iadnu milos�, ak ho o to prosí pokorne a s dôverou. Boh toto
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kòazovi nevie odmietnu�, preto�e kòazský stav je tak vznešený -
zvláš�, keï slú�i svätú omšu a rozdáva sväté prijímanie.
Bez mimoriadnej milosti neurobí celkom niè. Pri vedení duší mu
Boh prichádza rýchlo na pomoc a spôsobuje ve¾ké a trvalé
zázraky. Moc, ktorú kòaz získava od Boha, je taká ve¾ká
a láska, ktorú mu Boh preukazuje, je taká bezhranièná, �e nie je
mo�né, aby Boh pri òom nestál, keï sa usiluje vzbudi� si jeho
Ducha.

Jednou z najväèších milostí, ktorú nám Boh vo svojom
utrpení daroval, je ustanovenie Najsvätejšej oltárnej sviatosti
a kòazská vysviacka, prostredníctvom ktorých kòazi vysluhujú
sväté sviatosti. Na to sa však dostatoène nemyslí. Kòazom
sa dostáva tak málo úcty a málo sa za nich modlíme, málo
ïakujeme milému Bohu
za tak ve¾ké dobrodenie.
Toto je ve¾ký nedostatok
a nevïak voèi Bohu. Aká
zodpovednos� pred Bo-
hom!

Napriek tomu musíme
obdivova� ve¾ké Bo�ie
milosrdenstvo. Ak sme
voèi nemu nevïaèní, on
nás predchádza svojimi
milos�ami, aby nám v�dy
viac a viac preukázal
svoje milosrdenstvo.
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Bo�ia prítomnos� - rozhovor s Bohom

V neustálom h¾adaní robi� v�dy to, èo sa Bohu páèi,
sa prejavuje tú�baAl�bety - �i� v hlbšom spoloèenstve s Je�išom.
Èi nie je tento postoj pravá eucharistická adorácia?

Raz, keï som bola celkom sama v kostole, tak som sa
rozochvela vierou a láskou k Je�išovi v Najsvätejšej oltárnej
sviatosti, �e som sa tvárou celkom sklonila k zemi. Tu som sa
nahlas modlila a vzdychala: Je�išu, môj Bo�ský �eních, kie�by
som �a tak milovala, ako si to len v håbke srdca �iadam. Pomô�
mi, aby som premáhala svet, svoju �iadostivos�, seba samú
a pred oèami mala stále len tvoju svätú vô¾u. Nechcem robi� niè
iné, iba to, èo sa ti, môj Bo�ský �eních, páèi.“

„
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Vtedy som predlo�ila Bohu tri prosby:

1. Môj Je�iš, daj
aby som dokázala
v ka�dom èase stále
v i a c m e d i t o v a �
o tvojej láske k nám
v Najsvätejšej oltár-
nej sviatosti. Pozri,
môj Bo�ský �eních,
�ivím v sebe ve¾kú
tú�bu opusti� svet
a všetko ostatné, len
aby som sa ti mohla
úplne venova�.

2. Daruj mi milos�, aby som sa lepšie poznala, ako aj všetky
preká�ky, ktoré stoja v ceste tvojej milosti, ktorá prúdi ku mne.
Pomô� mi zachova� si ju stále pred oèami, aby som ju vedela
predostrie� môjmu spovedníkovi. Pomô� mi prostredníctvom
môjho spovedníka odstráni� všetky preká�ky.

Moja tú�ba, aby ma viedol k pokroku v dokonalosti, bola
ve¾ká a cítila som, �e Boh vedie moje kroky tak, aby som bola
odkázaná na neho.

3. Prosila som môjho Bo�ského �enícha, aby som ho mohla
ešte viac milova� v Najsvätejšej oltárnej sviatosti. Od tejto
chvíle som sa cítila stále viac pri�ahovaná láskou k Najsvätejšej
oltárnej sviatosti.
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Pred prijatím svätého prijímania

- V suchopárnosti

Nepáèi sa mi, keï sa príliš znepokojuješ kvôli tomu, �e necí-
tiš nábo�nos�. Pozri, die�a moje, lepší spôsob a metóda, ktorá
sa mi páèi, je prís� a poveda�: „Pozri, môj Bo�ský �eních, priná-
šam ti srdce, ktoré nemá v sebe nábo�nos�, ani lásku, ani tú�bu
po tebe. Ó, môj Boh a môj Spasite¾, nemám niè, èo by som ti mohla
da�, zmiluj sa nado mnou! Ty vieš, môj Bo�ský �eních, �e
bez teba niè nemô�em. Napriek svojej biede prichádzam k tebe,
prijmi moje srdce také, aké je. Nemô�em ti da� iné, nemám niè
od seba, všetko èo mám, je od teba. Ak chceš, aby som týmto spô-
sobom trpela, tak nech sa stane tvoja vô¾a - niè lepšie si neza-
slú�im.“

Potom mô�ete ís� pokojne k svätému prijímaniu a to
bez toho, aby ste sa trápili. V tomto okamihu suchopárnosti
si nemá duša �iada� niè iné, ne� zotrva� pri Bo�skom �eníchovi
a zosta� pri òom s touto prosbou:

„Môj Bo�ský �eních, som ve¾mi
vyprahnutá, chladná a bez lásky, èo
mám robi�, aby som ti ostala verná,
môj Bo�ský �eních? Nauè ma robi�
to, èo chceš ty. Láska moja, daj, aby
som sa poznala, pouè ma, ako mám
h¾ada� seba samu, nauè ma, akým
spôsobom ti mô�em slú�i�, aby som
sa ti zapáèila. Môj Bo�ský �eních,
neodídem od teba, pokia¾ sa nado
mnou nezmiluješ. Láska moja,
nechcem �iadnu útechu, chcem
pozna� iba tvoju vô¾u. Nauè ma iba
to, èo mám robi�, aby som sa ti
neznepáèila.“
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- V úteche

V týchto chví¾ach útechy nech duša prosí, aby sa vedela
zachova� v budúcom utrpení. Duša nemá vyh¾adáva� útechu.
Vo svojom srdci má hovori�: „Môj milý Je�iš, môj Bo�ský
�eních, nezaslú�im si ju, nie som toho hodná, ale ak je to tvoja
vô¾a, môj Bo�ský �eních, tak ma pouè, èo sa ti na mne nepáèi.
Nachádzam sa v stave, ktorý si nezaslú�im, uká� mi všetko, èím
som �a u� od môjho detstva zarmútila a urazila. Pouè ma, môj
Je�iš, akým spôsobom a akou metódou mô�em vylepši� svoj
�ivot.“
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3. VSTÚPI�
DO VE¼KONOÈNÉHO TAJOMSTVA

Keï uva�ujeme nad výpoveïami svätých, mohli by sme si
myslie�, �e chceli trpie�. Vyjadrenia tohto spôsobu sa mô�u zda�
nezrozumite¾né, preto je dôle�ité, vidie� ich zo správneho uhla
poh¾adu.

Svätí, ktorí slú�ili Bohu s najväèším zanie-
tením, vedeli, �e utrpenie je pre všetkých ¾udí
zlom, urèitým kameòom úrazu. Vzh¾adom
na utrpenie cítili svoje vlastné sla-
bosti, usilovali sa bojova� proti
nemu a iným ¾uïom u¾ahèo-
vali ich telesné a duševné utr-
penie. Ako všetci ¾udia, aj oni
boli konfrontovaní s touto tvr-
dou realitou, ktorú postavili
do svetla umuèenia Je�iša Krista,
èím objavili zmysel utrpenia a prameò
nového �ivota.

Al�beta išla touto cestou. Rozjíma-
ním o krí�i sa nauèila, �e Boh vo svojej
nekoneènej láske pristúpil k odvá�nemu
èinu - zjavil sa v Je�išovi a utrpenie je len
dôsledkom lásky, ktorá ide a� do krajnosti.

Tým, �e Al�beta prijala túto lásku, oslo-
bodzovala sa a uzdravovala sa zo svojej sla-
bosti; otvárala sa �ivotu Zmàtvychvstalého,
v ktorom všetko, èo tvorí ¾udský �ivot, do-
stalo zmysel: láska a námaha, rados� a sta-
rosti, utrpenie a smr�.

Tým, �e Al�beta - ako aj všetci mladí - h¾adala spôsob ako �i�
s Kristom a milova� ho, bola pripravená ma� úèas� na poslaní
Vykupite¾a, dokonca a� po prijatie úèasti na jeho utrpení.
Vo svojej tú�be ma� podiel na utrpení Je�iša na krí�i, bola zjavná
jej tú�ba stále viac odpoveda� na Bo�iu lásku, ktorú nám zjavil
Je�iš Kristus.

V jej slovách, v ktorých je vyjadrený zápas, Al�beta hovorí,
�e rozjíma o tajomstve krí�a, cez ktoré nás vovádza do nového
�ivota.

Rozjíma� o tajomstve vykúpenia, z neho �i� a iným pomáha�,
nájs� prístup k tomuto tajomstvu, to je nielen výzva pre nás, ale aj
milos�, o ktorú musíme prosi�.
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Škola utrpenia

Utrpenie obmedzuje celý �ivot. Aj Al�beta mala s ním svoje
skúsenosti, ktoré podáva vo svojich textoch, kde sa mô�e nájs�
ka�dý èlovek a zároveò objavi� hodnotu tohto �a�kého obdobia,
v ktorom rastie nový �ivot.

Poèas jedného roka duchovnej suchopárnosti
II 13. Nemala som �iadnu chu� k modlitbe, niè iba odpor

a znechutenie, predsa som však modlitby viac neskracovala.
Povedala som si: modlím sa, lebo mi to môj spovedník prikázal.
Modlím sa z poslušnosti. Niekedy ma práve v urèenom èase
modlitby a pri meditácii, ktorý mi spovedník prikázal vyu�i�,
prepadla taká nuda, �e som sa protivila sama sebe. Celý ten èas
som sa nezmohla na niè iné, ne� sa modli� pod¾a spovedníkovej
rady: „Zmiluj sa nado mnou, zmiluj sa nado mnou! Pomô� mi,
Je�iš!“

Moje vnútorné utrpenie trvalo pribli�ne rok a svojou prud-
kos�ou oslabilo môj organizmus a zhoršilo mi zdravie. V mod-
litbách som však nielen pokraèovala, ale èasto som ich zdvoj-
násobila, a práve preto som v�dy obdr�ala v najstrastiplnejšom
utrpení trochu zmieròujúcej ú¾avy na tele i v duši.

III V sedemnástich rokoch sa k môjmu vnútornému utrpeniu
pridru�ilo aj telesné. Postihla ma nervová choroba, ktorá ma
poèas troch mesiacov silne trápila a jej samotný výskyt ma ve¾mi
su�oval. Po nervových krízach nasledovala �a�ká, takmer tri
roky trvajúca, tuberkulóza p¾úc. Choroba mala prudké úvodné
štádium, ale ove¾a viac ma trýznilo duševné utrpenie. Pred oèa-
mi som mala blízku smr� a zmocòovala sa ma pritom hrozná
predstava, �e pre mòa niet �iadnej nádeje sta� sa bla�enou.
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Prudké bolesti mi bránili hovori�. Mohla som dáva� iba
znamenia. V mojom strašnom vnútornom a vonkajšom utrpení
mi ostal jeden jediný zmieròujúci prostriedok - malý krí� na pos-
teli. Neprestajne som dr�ala krí�ik v rukách, pritláèajúc ho
na srdce a pery. V najkrajnejšej núdzi som sa k nemu utiekala
ako k jedinému prostriedku záchrany. Preto�e som nemohla
vyriec� ani slovíèko, v duchu som prosila, bolestne nariekajúc
nad svojím biednym osudom, a zjednocovala som sa s Ukri-
�ovaným, ktorého som na krí�i objímala.

Prvé obdobie mojej choroby trvalo, ako som u� povedala, tri
roky a skonèilo v roku 1834. Dovàšila som dvadsa� rokov
a odvtedy a� po dvadsiaty siedmy rok �ivota som sa tešila
pomerne dobrému zdraviu. V utrpení a v chorobe Boh rozhojnil
milosti, ktoré mi kedysi udelil.

Moja láska k samote bola ešte silnejšia, s ove¾a väèšou horli-
vos�ou som zvládala cvièenia pokánia. Môj spovedník ma však
nabádal nech si šetrím sily, aby mi to nebránilo v plnení mojich
stavovských povinností. V modlitbe som bola dôvernejšia,
v rozjímaniach zahåbenejšia. Mimoriadne som si
dala zále�a� na cvièeniach,
skrze ktoré som mohla by�
v neustálom rozhovore s Bo-
hom pomocou vnútornej
modlitby v ka�dodenných
èinnostiach. Nespomínam si,
�e by som pri práci alebo
v spoloènosti, èo len desa�
minút strávila bez vnútor-
ného rozhovoru s Bohom.
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Škola utrpenia
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Svedectvo
pre �ivot

Hovorí sa, �e matka
Alfonza Mária sa obávala, aby
novicky neunavovala, keï im
rozprávala ve¾a o utrpení
(porov. Busson, ).

O tejto starosti matky Alfonzy Márie, ktorá bola väèšia ne�
pouèenie, svedèí silná reálna viera. Èi nie je tento postoj
svedectvom �ivota?

Príhovory

Áno, stav utrpenia je vskutku oèistcom, ale duša nemá strá-
ca� odvahu, preto�e ak vyhrala v boji, tak bude iste zahrnutá
ve¾kými milos�ami, útechami a ne�nos�ami. Boh nedá duši viac,
ne� je schopná vytrpie�. V tomto stave pomô�e duši ove¾a skôr
ako ktorejko¾vek inej, preto�e jemu samému �a�ko padne, ak
s òou musí tak tvrdo zaobchádza�.

Sú aj iné utrpenia, pri ktorých nadobudli svätí ve¾kú tú�bu.
Tieto utrpenia sú od ¾udí, ako napr. prenasledovania, zneu-
�ívania, posmievania a pohàdania. Kde sú však tieto duše, ktoré
tú�ia po takýchto utrpeniach? Ich poèet je malý. Duša musí
vtedy dosiahnu� väèšiu dokonalos�, celkom odumrie� sebe a by�
iba pre Boha, keï tú�i po takomto utrpení. Väèšina duší hovorí:
Boh to nechce, aby som bola prenasledovaná a opovrhovaná.

Nie, Boh to nechce, on to dopustí iba preto, aby sa pokorila.
Pravda�e utrpenia, ktoré prichádzajú od ¾udí, sú ove¾a tvrdšie
ako iné...

V týchto utrpeniach najlepším prostriedkom ako ich rados-
tne znáša�, je rozjímanie o Kristovom utrpení. Alebo ako je

„ “
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mo�né, aby duša sama trpie�, ak rozjíma o nevinne
trpiacom, opovrhovanom, vysmievanom, odmietnutom, ohová-
ranom a prenasledovanom , kým ona si to všetko tisíc-
krát zaslú�i? Tomuto netreba uveri�, ale jedného dòa dospie�
k takémuto oddaniu sa a radosti v utrpení. Aby sme k tomu
dospeli, bude nás to stá� urèité premáhanie sa, vytrvalú modlit-
bu a èas...

Od týchto duší po�adujem, aby trpeli so všetkou trpezli-
vos�ou a oddanos�ou, a nikde neh¾adali útechu, iba pri Je�išovi
na krí�i. Tieto duše majú èastejšie rozjíma� o Kristovom utrpení.
Majú vidie�, ako ve¾mi tvrdo trpel Je�iš a ich utrpenie potom
nebude viac také tvrdé a �a�ké. Nikde nenájdu útechu a posilu,
iba v piatich Kristových ranách. Do týchto rán nech sa vlo�í
ka�dá trpiaca duša, keï sa jej zdajú jej utrpenia neznesite¾né.

Sú aj také duše, ktoré ak majú telesné utrpenie, odmietajú
všetkých, ktorí sa k nim priblí�ia. Nechcú od nikoho útechu,
èakajúcim nedarujú �iadne dobré slovo, sú v�dy nespokojné
a s�a�ujú sa na lekára a na všetko, èo sa im ponúka. Takéto duše
sa bezpochyby ešte nikdy necvièili v rozjímaní nad Kristovým
utrpením. Aký dobrý príklad však dávajú svetu duše, ktoré sú
pri ka�dom �a�kom utrpení pokojné a oddané, nes�a�ujú sa,
všetko znášajú s trpezlivos�ou a v mlèaní a všetkých, ktorí k nim
prídu, prijímajú s priate¾skou a jasnou tvárou. Nièím iným nie je
duša viac dojatá a pohýnaná, ne� poh¾adom trpiacej a Bohu
odovzdanej duše. Takáto duša dáva spoloèenstvu viac dobra,
ne� si len vie predstavi�.

nechcela

Je�išovi

Èo sa týka telesného utrpenia...
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„ “
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Odpoveï viery

Odkedy Je�iš prišiel, aby kráèal cestou ¾udí, nie sme u� viac
sami na cestách �ivota.

V hodine utrpenia mô�e by� poh¾ad alebo gesto zároveò
prosbou aj odpoveïou viery.

Nikdy nebojujeme sami, preto�e Je�iš nám pomáha bojova�.
Áno, keï strácame odvahu a nepre�ívame nadšenie, keï sme
zúfalí a opustení, keï sa blí�ime k zúfalstvu, potom vezmime
do rúk krí� a neprestávajme vzýva� a vzlyka�, rozhodne zakrát-
ko pocítime nadšenie a odvahu, opä� pocítime útechu a osvie-
�enie a nepod¾ahneme boju. Ak rozjímame o Je�išovi na krí�i,
všetky utrpenia sa premenia na rados�. Èi nie sú jeho utrpenia
ove¾a väèšie a bolestivejšie ako naše? Je�iš bol najnevinnejší
a najsvätejší, èi nemáme by� preto š�astní a nasledova� ho
v našom nevýraznom utrpení a aspoò tak sa mu podoba�?

A� v utrpení mô�eme dokáza� Je�išovi našu lásku k nemu.
V radosti, v úteche a sladkosti vieme milova� Je�iša bez námahy.
To však nie je skutoèná silná láska. Je�iša musíme milova�, aj
keï nás vedie po tvrdých cestách, zvláš� vtedy nesmieme po¾avi�
v láske. Mohla vôbec jeho láska ís� ešte ïalej? Èi nemáme práve
vtedy Je�iša milova�?

Preèo ho nemilujeme? Koho iného chceme milova�, ak nie
Je�iša, Ukri�ovaného?

Preto nechceme prosi� o niè iné, ne� o lásku. Ak máme lásku,
potom mô�e prís� èoko¾vek, niè nám nepadne tvrdo a �a�ko -
láska nás urobí silnými.
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Poïme k Je�išovi a nástojèivo ho prosme, aby sme mali èo
i len malý podiel na jeho bolestiach. Èi mô�u milované duše
pozera� na svojho �enícha na krí�i v strašných bolestiach? Nie,
nemô�eme milova� bez toho, aby sme netrpeli s ním.

A� tak ïaleko musí ís� naša láska k Je�išovi! Iba vtedy, keï
budeme chcie� trpie� pre Je�iša, bude naša láska ve¾ká a len
potom sa mô�eme s ním skutoène radova�.

Slovo „vzkriesenie“ sa tu neobjavuje. Nevyjadruje však úèas�
na Kristovej radosti aj opravdivos� �ivota so Zmàtvychvstalým?
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Vernos�

Ó, môj milovaný Je�iš, môj Bo�ský �eních, hoci necítim
vo svojom srdci voèi tebe lásku, som pripravená osta� ti verná a�
do smrti.

Môj Bo�ský �eních, nauè ma, akým spôsobom mám vyu�i�
hodnotu utrpenia. Bez teba to nemô�em a ani niè neviem.

�eních: Pozri, dcéra moja, v�dy sa skloò pred mojou vô¾ou.
Aké vzácne sú vnútorné utrpenia pre dušu, ktorá po mne tú�i.
Musí ís� tou cestou. Takáto duša nemá nikdy tú�i� po nièom
inom, ne� po tom, aby spoznávala seba a mòa. Nemá �iada�
útechu. Nemá �iada� niè iné, iba to, èo chcem.“

„
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Posolstvá, ktoré sa šíria ïalej
Dòa 11. mája po veèeri sa matka Alfonza Mária mod-

lila pred Najsvätejšou oltárnou sviatos�ou. Pán jej povedal:
Dcéra moja, povedz týmto mojim de�om, mojim dcéram, aby

viac rozjímali o mojom �ivote a o mojom utrpení a nauèím ich
zachraòova� duše. A nevzdelaným udelím mimoriadnu múdros�
a vedomosti.“

Ctihodná matka odpovedala: „Ráno im to poviem. Ale predsa
ty sám ich pouè, ako majú rozjíma� o tvojom �ivote a utrpení.
Áno, ty vieš, �e bez teba niè nemô�u. Osvie� ich.“

Nato poèula: „Nie ráno, ale ešte dnes im to povedz...“
Hneï nato zhroma�dila spoloèenstvo a zverila sa im s tým,

èo jej Pán povedal. Všetky boli ve¾mi dojaté a urobili si pevné
predsavzatie, �e v budúcnosti budú s väèšou horlivos�ou rozjí-
ma� o �ivote a utrpení Je�iša.

Ctihodnú matku Pán upozornil, aby pri ka�dom vyuèovaní
a pri ka�dom napomínaní upozoròovala deti na jeho �ivot
a utrpenie.

Prišli ste sem, aby ste �ili �ivot Je�iša Krista... Skúmajte ho
neprestajne, rozjímajte o òom dòom i nocou, aby ste stváròovali
váš �ivot pod¾a jeho �ivota.

„

Naše povolanie sestier Bo�ského Vykupite¾a nás vnáša do cha-
rizmy matky Alfonzy Márie. Pod¾a jej vzoru sme povolané rozjí-
ma� o Kristovom �ivote, predovšetkým o jeho utrpení, o jeho
smrti na krí�i a jeho zmàtvychvstaní.

Preto sa usilujeme stále viac prehlbova� v Bo�ej láske, ktorú
daroval nám i všetkým ¾uïom, ako aj �i� z tajomstva vykúpenia.

( )

( , porov. Busson, , zv. III., francúzsky)

�ivotné pravidlá Konštitúcie 3
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Ako sa vrýva refrén do pamäti a rytmus urèuje kroky, tak
nás sprevádzajú tieto slová apoštola pri oslavách jubileí našej
kongregácie.

Vidíme, ako sa Bo�ia milos� v �ivote Al�bety Eppingerovej
vzmáha, a chceli by sme ešte hlbšie pochopi� jej pôsobenie v nej.
Preto�e prijala Bo�iu milos�, stala sa pre nás svedkom viery
a otvorila nám cestu, po ktorej dnes kráèame.

Keï rozjímame o milostiach obdr�aných Al�betou, sme
pokúšaní oznaèi� ju za „výnimoènú“, akoby milos� bola vyhra-
dená len pre niektorých. No pozornejší poh¾ad nás presvedèí, ako
plodne mô�e pôsobi� milos� na celkom jednoduchý �ivot.

Tú�ba po všetkom, èo hovorí o Bohu, vnímavos� na jeho
výzvy, staros� na ne odpoveda�, citlivos� na pozitívne ako
i negatívne vlastnosti jej povahy, otvorenos� na prijatie Boha,
stála tú�ba a úsilie rás� ako Bo�ie die�a - to všetko poukazuje
na to, �e Al�beta bola disponovaná na úèinkovanie Ducha
Svätého. Nie je to cesta, ktorá sa ponúka nám všetkým
pokrsteným, tú�ba všetkých, ktorí sú pozvaní ako Bo�ie deti
k novému �ivotu, ktorí do svojich sàdc prijali Ducha Syna, ktorý
voláAbba - Otèe (porov. 4, 6)?Gal
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Rozvoj Al�bety poukazuje na pôsobenie Ducha Svätého,
teda na to, èo nazývame duchovným pokrokom, neustálym obrá-
tením. To je aj témou tretej kapitoly (bro�úry), kde ako pri pred-
chádzajúcich publikáciách, aj tentoraz sme vybrali texty z jej
autobiografických správ, rád a pouèení nachádzajúcich sa v rôz-
nych dokumentoch.

Texty hovoria o etapách, ktoré mala Al�beta zvládnu�, o roz-
hodnutiach a bojoch, o vzývaní o pomoc a získanej odpovedi,
o nádeji a pochybnosti, o pomalom klíèení a bohatom ovocí.
Predovšetkým tieto texty hovoria o Duchu Svätom, ktorý je �i-
vým prameòom, plápolajúcim ohòom, silným vetrom a utišu-
júcim liekom. On z nás vytvára obraz milova-
ného Syna.

Na prvý poh¾ad sa zdá, �e je to naivné
prianie, ale pre Al�betu Eppingerovú je to
spomienka na jej základnú �ivotnú orien-
táciu, ktorú ako dievèa mohla s krstnou
nevinnos�ou objavi�, „zaoberajúc sa celé
hodiny myšlienkami, èo má robi�, aby Boha
dobre poznala a jemu sa zapáèila.“ Matka
Alfonza Mária nám ponúka úèas� na jej
duchovných skúsenostiach. Stretávame ju
pritom ako tú, ktorá nám kladie otázky, vy-
zýva nás a povzbudzuje, aby sme pozorne
sledovali ozdravujúce pôsobenie Bo�ieho
Ducha v jej i v našom �ivote.

nové stvorenie a

Chcela som sa sta� svätou!

„Aby si roznecoval
Bo�í dar, ktorý je v tebe!“

(2 Tim 1, 6)

82

1. Skúsenosti cesty

- Tú�ba a pris¾úbenie
- Rozhodnutie a povinnos�

Prijatie milosti

- Zlom

- Napredova�

- Choïte aj vy...
- Dôvera a rados�

2. Ukazovatele cesty

3. Slová na cestu

-

Na rázcestí

Vy ste tou záhradou
Prinášajte ovocie
Bdejte
Zatiahnite na hlbinu
Nestrácajte odvahu
...a modlite sa

Da� sa vies� Duchom Svätým
Pripravova� sa s vierou

H¾ada� útoèište u Márie
By� podobnou Je�išovi

Modlitba,
ako spoznáva� Bo�iu vô¾u

Modlitesa,abystesanechalivies�
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nové stvorenie a

Chcela som sa sta� svätou!

„Aby si roznecoval
Bo�í dar, ktorý je v tebe!“

(2 Tim 1, 6)
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Da� sa vies� Duchom Svätým
Pripravova� sa s vierou

H¾ada� útoèište u Márie
By� podobnou Je�išovi

Modlitba,
ako spoznáva� Bo�iu vô¾u

Modlitesa,abystesanechalivies�
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1. SKÚSENOSTI CESTY

Udialo sa v �ivoteAl�bety Eppingerovej nieèo výnimoèné, èo
by mohlo vzbudi� našu pozornos�? Ide o jednoduchý �ivot ro¾-
níckeho dievèa�a vo všednej realite rodiny, o detské idey a sny
mladosti, o jasné hodiny i �a�ké chvíle �ivota. Práve prostred-
níctvom týchto situácií spoznávame, akým smerom sa uberal jej
�ivot.

Pri èítaní autobiografického textu, (porov. I. kapitola str. 14)
z uvedených udalostí a spomínaných malých príhod mo�no
vytuši� charakteristické èrty jednotlivých etáp duchovného �ivo-
ta Al�bety. Pokroky a neúspechy, opätovné zaèínanie i strata
odvahy, sa striedajú ako obmeny prírody popri ceste. Pritom sa
znova objavuje tú�ba spoznáva� Boha a stále viac ho milova�,
preto�e on je tým slnkom osvet¾ujúcim cestu a rozširujúcim
horizont. Je to tajuplná hra medzi Bo�ou milos�ou a otvorenos-
�ou srdca, ktoré je ochotné prija� milos�!

Táto mladá �ena, od ktorej sa po�aduje, aby v priebehu roku
1848 uviedla svoje �ivotné príbehy, pozýva k väèšej pozornosti,
aby sme spoznali pôsobenie Ducha Svätého v našom vlastnom
�ivote.
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Tú�ba a pris¾úbenie

Mladá kres�anka sa na svojej jednoduchej �ivotnej ceste nau-
èila, �e pozvanie milosti sa mô�e dosta� do konfliktu s odporom
vlastného srdca.

I. 9. Vo veku pribli�ne šiestich rokov som pocítila v sebe
silnú tú�bu skutoène sa uèi� poznáva� Boha. Keï som bola
sama alebo s druhými, ustaviène som sa zaoberala myšlienkou,
aby som len Boha dobre poznala a pochopila, èo musím robi�,
aby som sa nauèila správne poznáva� Boha.

10. V tomto období sa ohlásili vo mne aj negatívne emócie.
Ovládala ma svojhlavos� a prchkos�, ak som nedostala, èo som
chcela, ale iba na chví¾u. Hneï som si úprimne spytovala sve-
domie. Pochopila som, �e nekonám správne a kvôli svojej chybe
som plakala. Vyèítala som si: „Kde dôjdem, keï sa takto sprá-
vam? Nesmiem by� neposlušná voèi svojim rodièom.“

12. Mala som viacero mladších súrodencov, ktorých mi rodi-
èia prikázali strá�i�. Ale preto�e som milovala samotu, nebola
som pri súrodencoch rada. Zmocòovalo sa ma pokušenie nepo-
slúcha� rodièov a odís� od detí, zverených do mojej opatery.
Vzápätí ma premohol strach, �eby som svojou neposlušnos�ou
urazila Boha a premohla som pokušenie.

13. �ivot ktoréhosi svätca, èo som si vypoèula z èítania,
na mòa urobil hlboký dojem a tie� som sa chcela sta� svätou.
Niekedy som sa voèi rodièom previnila neposlušnos�ou. Nechce-
la som sa napríklad modli� vtedy, keï to �iadali moji rodièia, ale
v inom èase pod¾a vlastnej vôle. A keï som sa potom obviòovala
z neposlušnosti, tak som sa - ako som u� povedala - triasla
od strachu, �e som Boha urazila a nedospejem k svätosti.
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15. Raz ma moji rodièia vzali na pole. Kým pracovali, kúsok
som sa od nich vzdialila, sadla som si a pozerala som do neba.
Znovu ma ovládala tú�ba po svätosti, ktorú som si nevedela
vysvetli�. V duchu som si vravela: chcem by� svätou, ale èo mám
robi�, ako sa òou sama mô�em sta�?

31. V�dy som s láskou prijímala povinnos� poslušnosti.
Dvanás�roèná som bojovala proti netrpezlivosti a vzdorovitos-
ti voèi príkazom a úlohám, èo som mala splni�. Obávala som sa
ne�iaducich sklonov k tvrdohlavosti a ve¾mi som si �elala
vypoèu� si na vyuèovaní nieèo o poslušnosti detí. Moja tú�ba sa
skoro splnila. Pán farár prednášal tému, ktorá na mòa urobila
ve¾ký dojem.

35. Po tomto vyuèovaní (mala som vtedy asi 12 rokov) som
zaèala všetok svoj èas vypåòa� prácou alebo modlitbou. V�dy
som sa však sna�ila zverenú prácu rýchlo skonèi�, aby mi ostalo
viac èasu na modlitbu. Pri takejto horlivosti a modlitbe som
postupne strácala záujem o všetko, èo som mala kedysi v detstve
rada. Prebudila sa vo mne svojhlavos�. Keï ma rodièia zavolali
od modlitby k nejakej inej èinnosti, ovládala ma podvedomá
vzdorovitos�. Tvrdohlavo som namietala, nech ma teraz ne-
chajú trochu sa modli� a prácu mô�em vykona� aj inokedy.
Pri týchto príle�itostiach som v�dy
opakovala modlitbu: „Je�iš, kedy
skutoène spoznám, ako �a mám
milova�?“ Znenazdania ma oslovil
vnútorný hlas: „Nechcem tvoju
modlitbu, ale poslušnos�.“ Po tomto
vnútornom napomenutí som sa uèi-
la èeli� svojhlavosti a vzdorovitosti.
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Prichádza èas,
kedy treba ís� ïalej

a rozhodnú� sa
pre istú cestu.

Al�beta verí
v prítomnos� Je�iša

a obnovuje
svoje krstné s¾uby.

40. Vyuèovanie o Bo�ej láske vyvolalo vo mne silnú tú�bu
opusti� svet, aby som lepšie mohla slú�i� Bohu. Onedlho som
stretla reho¾nú sestru. Keï som ju z dia¾ky uzrela, obrátila som
k nemu oèi a vzdychala som: „Môj Je�iš, obsiahnem od teba túto
milos� a budem ma� š�astie môc� ti raz tie� slú�i� v reho¾nom
stave?“

41. Pribli�ne pol roka pred prvým svätým prijímaním (mala
som trinás� rokov), keï som bola na svätej omši a poèas nej
sa rozdávalo sväté prijímanie, zasiahla ma taká silná tú�ba
po svätom prijímaní, �e som sa nemohla zdr�a� hlasného plaèu.
Modlila som sa: „Je�iš, ako dlho ešte musím èaka� na sväté
prijímanie? Aká ve¾ká je moja tú�ba po tebe, môj Je�iš! Isto, keï
�a raz budem môc� prijíma�, budem �a ešte viac milova�
a horlivejšie ti slú�i�.“

7

7 V origináli to chýba, bolo to doplnené a mohlo by to znamena� nebo.
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46. V deò prvého sv. prijímania... nasledovala nevyslo-
vite¾ná vnútorná rados�. Cestou do kostola, no najmä v chráme
som sa od vnútorného pohnutia nemohla zdr�a� såz.

Poèas svätej omše som nepohnuto h¾adela na svätostánok.
Ustaviène som opakovala slová: „Je�iš, teraz nadišiel š�astný
okamih, keï �a smiem prija�!“ S horúcou tú�bou som oèakávala
chví¾u, keï pôjdeme k oltáru, aby sme prijali sväté prijímanie.
Pri pristúpení som viac nevnímala, èo bolo teraz okolo mòa
a pri prijatí Eucharistie som nevnímala viac ani pána farára,
ktorý mi podával Kristovo Telo. Necítila som ani seba samú.

47. Keï som sa od Pánovho stola znova vrátila na svoje
miesto, hlboko som sa pohrú�ila. Bola som uchvátená a modlila
som sa: „Je�iš, teraz �a vlastním v mojom srdci, ako dlho som u�
po tebe v srdci tú�ila! Je�iš, ostaò v mojom srdci. Pozri, celkom
sa ti dávam. Teraz ozdob moje srdce ènos�ami, ktoré sú ti naj-
príjemnejšie. Nikdy viac �a nechcem urazi�, buï mi stále na po-
moci, môj Je�iš! Mária, Matka moja, príï, pomô� mi klaòa� sa
Je�išovi, teraz som ho prijala do svojho srdca.“
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48. V spomínané popoludnie prvého svätého prijímania, keï
sme obnovovali krstné s¾uby a mohla som pristúpi� ku krstite¾-
nici, zmocnila sa ma nevyslovite¾ná obava. Pozrela som sa
na svätostánok a modlila som sa: „Je�iš, pomô� mi, aby som
tento s¾ub, ktorý teraz obnovujem, stále presne dodr�iavala, aby
som sa zriekla sveta a všetkého, èo mu patrí a nech ti vo všetkom
verne slú�im. Je�iš, pomô� mi v tom.“

Po skonèení tejto modlitby
ma po mene zavolali ku krsti-
te¾nici. Zbavila som sa stra-
chu a odvá�ne som k nej vy-
kroèila.

Poto m so m sa vrátila
na svoje miesto a modlila som
sa: „Je�iš, teraz som zlo�ila
krstné s¾uby,pomô�mi,abysom
všetko zachovala a vo všet-
kom poslúchala pána farára.
Teraz, Je�iš, mi musíš nav�dy
ponecha� duchovného otca.
Naplò ho celkom svojou
milos�ou. Nemô�em ti dosta-
toène ïakova� za ve¾kú mi-
los�, ktorú mi cez duchovného
otca ude¾uješ. Chcem presne
dodr�iava� všetko, èo mi
povie.“
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Rozhodnutie a povinnos�

Odteraz, u� ako dospelá, sa mladá Al�beta stretáva s �a�kos-
�ami všedného dòa a zis�uje svoju úbohos�. Vie však, kde má
èerpa� silu, aby ostala verná.

II. 2. Hneï po prvom svätom prijímaní som sa pustila do tvr-
dej práce. Pracovala som rada, ale predsa som sa bála, èi vytrvám
vo vnútornom sústredení a v myšlienkach na Boha, èi ma práca
nebude vyrušova�, ako sa to skutoène v prvých desiatich dòoch
po prvom svätom prijímaní stávalo. Práca bola taká �a�ká,
tak�e som si celé hodiny neuvedomila, �e sa zdr�iavam v Bo�ej
prítomnosti. Po desiatich dòoch som si pripomenula všetko, èo
som si v deò svätého prijímania predsavzala a pritom som
premýš¾ala nad svojou terajšou vla�nos�ou. Zmocnil sa ma
strach i hanba, èím skôr som chcela opä� prebudi� svoju hor-
livos�.

Okrem iného som prosila: „Je�iš, pomô� mi, aby som nemala
rados� v nièom inom, jedine v tebe! Obèas si prajem opusti� tento
svet, ale bojím sa. Je�iš, zmiluj sa nado mnou! Teraz mám
po druhý raz prija� sväté prijímanie, a preto som si predsavzala,
�e �a viac neurazím.“ ... Po tejto modlitbe a vytýèenom
predsavzatí môj smútok ustúpil, srdce sa mi opä� naplnilo novou
odvahou a rados�ou.

6. Môj spovedník mi po prvom svätom prijímaní dovolil
prijíma� ka�dých štrnás� dní. Moja tú�ba po svätom prijímaní
bola u� vtedy taká ve¾ká, �e mi tento èas bol pridlhý. O osem dní
som prišla k môjmu spovedníkovi a rozochvená som ho prosila
o dovolenie znova ís� na sväté prijímanie.
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Spovedník sa ma pýtal, preèo o to �iadam. Odvetila som,
�e ve¾mi tú�im napredova� v ènosti a v zbo�nosti, preto �iadam
o sväté prijímanie. Spovedník mi polo�il nieko¾ko otázok, napr.
ako sa modlievam a ako sa správam v kostole poèas svätej omše.
Povedala som, �e celým svojím správaním sa usilujem páèi�
Bohu. Odpovedal mi: „Teraz, die�a moje, choï na sväté prijí-
manie a pros Boha, nech túto tú�bu v tebe rozmno�uje.“

7. Pri tomto svätom prijímaní zahorela vo mne tú�ba smie�
prijíma� vo všetky nedele. V nasledujúcu nede¾u som si opä�
pýtala od spovedníka dovolenie prijíma�, ale tentoraz nesúhla-
sil. Musela som štrnás� dní èaka�. Po tomto odmietnutí som
bola bojazlivejšia a neodvá�ila som sa spovedníka znova prosi�.
Ka�dý deò som sa zaòho modlila.

Neh¾adiac na strach opä� som išla prosi� spovedníka o dovo-
lenie prijíma� ka�dú nede¾u. Tentoraz som dostala súhlas dovte-
dy, kým nerozhodne o zrušení výnimky, èo sa však nestalo
a mohla som pristupova� k svätému prijímaniu ka�dú nede¾u.

ÈERPAJTE
VODU

S RADOS�OU
Z PRAMEÒOV

SPÁSY

( 12, 3)Iz
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Rozhodnutie nasledova�

Je�iša je slobodným aktom,

ktorý sa musí celý �ivot

obnovova�.

Al�beta denne

nanovo prijíma boj,

h¾adá potrebnú pomoc,

aby zodpovedala

Bo�ej milosti.

8. V jednu nede¾u, keï som sa po svätom prijímaní vrátila
domov, išla som do záhrady za domom. Za kríkom som si k¾ak-
la, obrátila poh¾ad k nebu a modlila som sa: „Je�iš, ako rada by
som predsa len zanechala svet, aby som ti slú�ila výluène
v ústraní kláštora. Pomô� mi, Je�iš, bojím sa nebezpeèenstiev
tohto sveta. Celý deò by som chcela chváli� a velebi� tvoje meno.
Je�iš, bojím sa nebezpeèenstiev tohto sveta. Mária, moja milá
Matka, zober ma pod svoju ochranu. Matka, chcem by� tvojím
die�a�om, chcem �a nasledova� v tvojich ènostiach, ale neviem,
ako to mô�em dosiahnu�. Pros za mòa, aby som mohla Spasi-
te¾ovi slú�i� v reho¾nom stave. Matka, nechcem však by�
v reho¾nom stave uzavretého kláštora. Matka Mária, tak rada
by som chcela �i� v reho¾nom stave, ktorý by mi umo�nil praco-
va� na Bo�iu èes�, pre spásu duší a na oslavu tvojho mena.
Matka Mária, tú�im po nieèom, èo nemô�em urobi�, nie som
toti� vzdelaná. Boh mi však mô�e ¾ahko pomôc� a tebe staèí
vyslovi� jediné slovo, o èo �a teraz vrúcne prosím. Ako rada
by som chcela by� v reho¾nom stave posledná. Zmiluj sa
nado mnou.“ Po tejto modlitbe som cítila takú lásku k Bohu,
�e mi jej sila vyrá�ala dych.
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9. V tomto èase som opä� musela bojova� proti zlým náklon-
nostiam. Prebúdzala sa vo mne aj iná zlá vlastnos� - svojvô¾a
v praktizovaní zbo�nosti. Preto�e som mala dovolenie prijíma�
Eucharistiu ka�dú nede¾u, v sobotný veèer som sa chcela vyspo-
veda�. Zaka�dým som sa na tento veèer tešila a svoju prácu som
si zariadila tak, aby som sa bez preká�ky mohla uvo¾ni�. Èasto
sa však stávalo, �e rodièia mi práve vtedy nariadili nejakú
prácu. Vzbúrila som sa, viackrát som pozabudla na poslušnos�
a robila som si po svojom. Stávalo sa mi tie�, �e som proti vôli
svojich rodièov èasto išla v pracovné dni na svätú omšu, ktorú
som nikdy nechcela vymeška�. Tak sa jedného dòa stalo, �e keï
som išla na svätú omšu napriek nesúhlasu rodièov, cestou som
bola nespokojná a hovorila som si: nemô�em by� pokojná, keï
neposlúcham, nesmiem takto kona� a nechcem by� taká, radšej
chcem poslúcha�. Radšej sa chcem svätej omše zúèastni� v duchu
a plni� príkaz mojich rodièov.

Tento nepokoj a následné predsavzatie vnútorne sa umà-
tvova�, znáša� nepríjemnosti, som opísala svojmu spovedníkovi.
„Die�a moje, svedomito sa v tom cviè. Zostaò verná svojmu
predsavzatiu, lebo to je Bohu príjemné. Èím viac budeš poèúva�
tieto vnútorné napomenutia, tým
viac bude v tebe Boh stále rozmno-
�ova� svoju milos� a osvecova� �a.“

Jeho slová sa mi hlboko vtlaèili
do srdca. Pri ka�dom pokušení
proti poslušnosti som si na ne
spomenula, a tak som mohla ná-
strahy hriechu ¾ahšie prekonáva�.
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14. Jedného dòa, keï som sa opä� ocitla na poli, našla som
tiché zákutie, kde som sa chcela poèas obedòajšej prestávky
sama pomodli� (miesto sa volá Liesklam).

V Liesklame som odriekala túto modlitbu: „Je�iš, ako mi to
len v tomto svete pôjde? Obávam sa, �e �a stratím a budem ti
neverná. Chcem s rados�ou pracova�, daj mi, prosím, milos�, aby
som si v�dy zachovala èisté srdce. Chcem ti slú�i� v panenskom
stave. Ty vidíš a poznáš moju tú�bu. Je�iš, daj mi milos� slú�i� ti
v panenskom stave a smie� v tomto stave aj zomrie�.“
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2. UKAZOVATELE CESTY

Keï prichádzali k matke Alfonze Márii prví návštevníci
a neskôr postulantky a novicky, nemala ani teoretické poznatky
o duchovnom �ivote, ani nijaké vypracované pouèenia. Mohla
èerpa� len z vlastnej skúsenosti a zdie¾a� sa len s tým, èo jej srdcu
hovoril Duch Svätý. A keï�e jej slová odzrkad¾ovali jej vlastnú
cestu, hýbali srdcami poslucháèov.

Rady a pouèenia matky Alfonzy Márie obsahujú podstatné
prvky duchovného pokroku v snahe �i� ako Bo�ie die�a.

Nieko¾ko predlo�ených textov pripomína to, �e Bo�í plán je
ponukou, ktorá predpokladá slobodné rozhodnutie a �e pôso-
benie Ducha Svätého po�aduje „áno“, ktorému vo väèšine prípa-
dov predchádza vnútorný boj. Tomu, kto súhlasí, ide o to, �e
si volí medzi �ivotom pod¾a Bo�ej vôle alebo pod¾a vlastnej
predstavy. Ide o úmysel, ktorý udáva �ivotu smer, v�dy lepšie
pozna� milujúcu starostlivos� Otca a otvori� sa pris¾úbeniu
�ivota, ktoré je nám darované v Je�išovi, jeho Synovi.

Je vôbec ¾ahké prija�
milos�? Al�beta tuší následky
prijatej milosti a vidí, �e ju
vedie cestou, ktorej sa obáva.

Má to �a�ké - musí sa roz-
hodnú�, èi urobí pod¾a vlast-
ného rozhodnutia, alebo sa dá vies�... a nako¾ko sa dá vies�?!

V modlitbe znova objaví svoju hlbokú tú�bu, ktorá ju preniká:
páèi� sa predovšetkým Bohu! V slobodnej odpovedi na toto
volanie sa odovzdáva Duchu Svätému.

Prijatie milosti
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Na rázcestí
V kostole pred Najsvätejšou sviatos�ou som cítila zvláštnu

vnútornú zbo�nos�, ktorú som ani navonok nevedela ukry�.
Aby to však iní nespozorovali a azda mnou aj neopovrhli, chcela
som sa nejako rozptýli� a potlaèi� pocity zbo�nosti. Aby som
premohla obavy pred ¾uïmi i svoju tvrdohlavos�, modlila som sa:
„Je�iš, môj Bo�ský �eních, preèo by som sa mala protivi� tvojej
najsvätejšej vôli, len aby som sa zapáèila èlovekovi? Nie, môj
Bo�ský �eních, to sa nesmie sta�! Veï nie svetu, ale tebe sa
chcem zapáèi�, môj Bo�ský �eních. Aj keï sa svetu znepáèim,
èo ma po tom, len aby som sa tebe za¾úbila. Pozri, ako útoèia
na mòa moje vášne. Ako ti mô�em osta� vernou, ak sa nado mnou
nezmiluješ a nepomô�eš mi? Zmiluj sa nado mnou!“

Ešte iný tvrdý boj proti mojej svojvôli som musela podstúpi�.
Mala som toti� pokušenie skráti� svoje pobo�nosti alebo ich
zanedba�, aby som sa mohla viac venova� našim doma alebo spo-
loèníèkam a to zvláš� preto, aby ma nepova�ovali za zvláštnu,
èo sa mi protivilo.

Prišlo na mòa pokušenie, ospravedlni� sa priate¾kám a vy-
svetli� im, ako sa mi ve¾mi nepáèi „by� zvláštnou“.

Namiesto toho, aby som svoje po-
bo�nosti skrátila alebo zmenila svoje
správanie, prosila som nebeského Otca
o stálos�. Modlila som sa aj za svoje
priate¾ky. Neospravedlnila som sa im
však, hoci ma moje vnútro k tomu silne
pobádalo. Mlèala som a prosila: „Je�iš,
môj Bo�ský �eních, ty si praješ, aby som
všetko znášala v mlèaní. Pomô� mi,
chcem plni� tvoju vô¾u!“
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Modlitba, ako spoznáva� Bo�iu vô¾u
V takomto stave (èi u� v suchopárnosti alebo v duchovnej

úteche) sa má duša pokojne obraca� k Bohu, skloni� sa pred jeho
vô¾ou a sna�i� sa ju pozna�. Nech sa èasto modlí: „Môj milý
Je�iš, daj mi pozna� tvoju svätú vô¾u. Uká� mi cestu, po ktorej
mám kráèa�. Pozri, chcem plni� iba tvoju vô¾u, a predsa sa mi
stáva, �e h¾adám iba seba. Otvor mi oèi! Môj Je�iš, zmiluj sa
nado mnou! Celkom sa ti odovzdávam.“
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Modlitba, ako spoznáva� Bo�iu vô¾u
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Zlom
Nedovoli�, aby plán ostal snom, ale vsta� a premôc� sa, ris-

kova�, pou�i� pomoc, prekonáva� preká�ky...
Súhlasi� s Bo�ím plánom znamená v �ivote a konaní ma�

úèas� na jeho pris¾úbeniach.

Obraz záhrady predpokladá vidinu nádeje na dobrú úrodu.
Dôvera sa mô�e sta� skutoènos�ou tomu, kto ne¾utuje námahu.

Nasledujúce návody dovo¾ujú v dobre obrobenej záhrade
oèakáva� od nebeského Otca „ve¾a ovocia“ (porov. 15, 8).

Vy ste tou záhradou

Jn

Správne obrobená záhrada, ktorá má dobrú pôdu a výhodnú
polohu, vydá bohatú úrodu. Samozrejme, v záhrade zároveò
rastie aj burina, ktorú treba vytrha�, ak nechceme, aby znièila
dobré rastliny a bránila im v plnom vývoji.

Moje milé deti! Tou záhra-
dou ste vy. Teraz ste získali
nespoèetné milosti. Nimi sa
vo vás prebudili ènosti, ktoré
s¾ubujú bohaté ovocie.

Ale dávajte si pozor na pas-
cu sebeckosti a sebalásky, ktoré
sa k vám chcú votrie�. Bez mi-
losti vytrhajte burinu, ktorá mô-
�e bráni� duchovnému rastu,
ba dokonca mô�e aj zmari�!
Buïte ostra�ité, pokorné a usi-
lovné v napredovaní v doko-
nalosti.

ho
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Prinášajte ovocie
Spozna� získanú milos�, by� si vedomý zodpovednosti za zve-

rené talenty, to je poní�ený postoj tých, ktorí otvárajú svoje ruky
a srdce, aby od Bohaobdr�ali všetko.

„ “ ( 4, 7)Èo máš, èo sinedostal? 1 Kor

Ten, komu sa dostáva chvála a èes�, má v�dy myslie� na to,
�e táto chvála a èes� patria iba Bohu. Nemô�eme kona� niè
dobré sami od seba, iba z Bo�ej milosti. O èo väèšie milosti
získava, o to má väèšiu zodpovednos� pred Bohom. Milosti,
ktoré získa, majú v òom rás� a rozvíja� sa.

Preèo by sme sa mali pýši� milos�ami, ktoré získame? Keï
duša od Boha získa ve¾a milostí, znamená to, �e jej ešte ve¾a
chýba a je ve¾mi biedna a slabá. Všetky milosti a dobrá, ktoré
získame, pripisujme len Bohu, lebo sami od seba niè dobré
nerobíme. Iba Boh cez nás koná to, èo je dobré.

Ka�dú radu a napomenutie máme prija� s pokorou, mysliac
si pri tom: tu hovorí Boh. Aj keï ten, kto nám radí a napomína

, nemá poznanie a my azda poznáme vec ove¾a lepšie,
predsa venujme pozornos� napomenutiu a konajme pod¾a neho.
Osoba mô�e by� mladšia alebo ni�šieho stavu ako my. Tu nám
mô�e pomôc� Je�išov príklad: On, ktorému nechýbala �iadna
škola, dal sa pouèova� chudobnými a jednoduchými ¾uïmi.

Nie je nám Je�iš príkladom v pokore? Nezniesol radostne
všetok posmech a potupu, výsmech a týranie? Neodovzdal
svojmu Otcovi všetku úctu, slávu a chválu všetkých ¾udí? Preèo
sa nám stal príkladom? Aby nám ukázal, ako sa máme v ta-
kýchto prípadoch zachova�, ako je Bohu ¾úbezné, ak sme pokor-
ní. Nemá sa usilova� duša, ktorá miluje Boha, ís� v jeho š¾apa-
jach a predovšetkým tá duša, ktorá je povolaná nasledova� ho?

nás
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Bdejte
Osta� pod milujúcim Bo�ím poh¾adom, viac poèíta� s ním

ako so sebou, a tak oèisti� svoje srdce od úmyslov, ktoré by chceli
znemo�ni� rast toho, èo je hodnotné (porov. 8, 11-15).Lk

Usilujme sa, aby sme svojou sebaláskou nestratili
ènosti, ktoré sme získali od Boha. Nevystatujme sa mimo-
riadnymi milos�ami, ani nemajme v nich mimoriadne za¾úbenie,
preto�e je to Bo�ie dielo a my sme k nemu nièím neprispeli.
Pred Bohom �ime v ustaviènej pokore, ak sme obdarované
ve¾kými milos�ami. Keï sa v nás prebudí sebaláska, pripisujme
hneï všetko Bohu a seba nevyzdvihujme. Pri mimoriadnych
milostiach je potrebné mlèa�, aby nás neprevládla sebaláska.
Myslime na to, �e nie sme hodné všetkých tých milostí, ktoré nám
Boh dáva.

Dbajme o to, aby sme od Boha všetko prijímali pokojne
a oddane. Pri všetkých milostiach, ktorými nás Boh obdarováva,
pri duchovných zá�itkoch a radostiach, ktorými nás zahàòa,
pri všetkých utrpeniach, skúškach, opustenosti a bezútešnosti,
pri ka�dom odpore a nepríjemnostiach, sna�me sa o pokoru.
Milosti a útecha nech nás nevyvyšujú a utrpenie a nepríjemnosti
nech nás nezarmucujú.

Musíme sa v�dy modli� a by� ostra�ité, aby nám nepriate¾
(sebaláska) neškodil. Ak si nedáme pozor, mô�e zmari� všetky
naše diela a práce. Je ove¾a ¾stivejší ako my samé, ináè by nás
nepremáhal. S ním musíme zápasi� poèas celého svojho �ivota.

Nepracujte preto, aby ste sa zapáèili ¾uïom, ale iba Bohu.
Ak je vaša práca nedostatoène ocenená alebo odmietnutá,
neznepokojujte sa a nebuïte malomyse¾né! Nikdy nepracujte
preto, aby ste získali uznanie ¾udí. Tú�te iba po uznaní Boha.

101

Ak robíme èoko¾vek a prejavujeme nepokoj, je to znak seba-
lásky. Buïme v�dy pokojné, preto�e Boh nie je Bohom nepokoja,
ale je Bohom mieru a pokoja.

Tejto pokore, ktorú Je�iš �iada od svojich neviest, nie je
mo�né sa nauèi� ¾ahko - bez ve¾kého premáhania sa a svedomi-
tosti. Kto sa v tom cvièí, neo¾utuje!

Opravdivá Kristova nevesta, ktorá naozaj miluje, mimo-
riadne sa usiluje kona� všetko, èo od nej Bo�ský �eních �iada.
Predovšetkým sa musí nauèi� pozna� samu seba a zacvièi� sa
do rozjímania o Kristovom utrpení. Rozjímaním dosiahne ten
stupeò dokonalosti, ktorý má dosiahnu�.

Zatiahnite na hlbinu
Usilujme sa pozna� seba, prehåbi� vz�ah k Je�išovi a ¾uïom,

by� otvorené na pôsobenie Ducha, ktorý mô�e premeni� srdce,
aby prinášalo ovocie (porov. 5, 22-23).Gal
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Má by� jemná a mierna v jednaní so spolusestrami. Spolu-
sestrám nech v�dy pomáha, kde len mô�e. Vo svojom srdci ich
neodmieta a nehnevá sa na ne. Nech potlaèí v sebe prvú pohnút-
ku k tomu.

Nech s odvahou, v pokoji a radostne plní svoje povinnosti.
V chudobných a chorých má vidie� trpiaceho Spasite¾a. Nech im
slú�i ne�ne, láskavo a radostne! V�dy nech myslí na to, �e slú�i
samému Bohu.

V spoloèenstve takých snúbeníc, ktoré sa usilujú o to, èo
Je�iš od nich �iada, je on, Bo�ský �eních, v�dy prítomný. On im
pomáha nies� ich bremeno, poúèa ich a vedie svojou rukou. Je
k nim láskavý a zaobchádza s nimi ne�ne a otcovsky. Ide s nimi
tam, kde oni idú, predovšetkým k lô�ku chorého, preto�e on sám
sa zaoberal chorými, slú�il a pomáhal im.

Viem, �e mnohé z vás musia ve¾mi bojova� so zlým duchom.
Deti, o jedno vás prosím: Nech vás nepomýli jeho našepkávanie.
Ak raz vášmu duchovnému zraku predostrie všetko, èo ste
v �ivote popáchali, odpovedzte mu: Áno, aj keby som to všetko
urobila, dúfam v Bo�iu lásku. On mi u� dávno odpustil. Èo ma
chceš pokúša�, a kedy�e som ešte tak ve¾mi zhrešila, �e ma
znepokojuješ? Choï preè a hanbi sa, mô�eš si ušetri� svoju ná-
mahu, mô�em sa ti iba vysmia�!

Prosím vás, sestry a postulantky, nedajte si zobra� odvahu
v týchto pokušeniach. Dôverujte Bohu! Nezaoberajte sa tým, èo

Nestrácajte odvahu
Èoko¾vek príde, dôverujte - náš Boh je Otec, on v láske

a trpezlivosti dáva pozor na klíèenie a èaká na dozrievanie (porov.
4, 26-29).Mk
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ste mysleli alebo urobili, preto�e tým mô�ete padnú� do ïalšieho
pokušenia a do zmätku a mohli by ste sa dosta� do nástrah
satana a nebudete si vedie� pomôc�. Zlý nepriate¾ je ¾stivý a keby
vás aj celý deò týmito skúmaniami pokúšal, vy ho nepoèúvajte,
nemô�e vám uškodi�. Najlepším prostriedkom v pokušení je
modlitba.

Boh mnohokrát dopustí, aby sme boli skúšané, aby sme na neho
nezabudli a h¾adali jeho pomoc. S Bo�ou pomocou iste zví�a-
zíme!

Keï vám napádajú myšlienky pýchy, sebalásky a sebectva,
spomeòte si na utrpenie Je�iša. Ak vás stále prenasledujú,
neprestávajte v modlitbe a vzdychoch: „Pozri, môj Bo�ský
�eních, ako v mojej hlave víria myšlienky pýchy, sebalásky
a sebectva. Nedopus�, aby som týmto obnovovala tvoje utrpe-
nie! Môj Je�iš, zmiluj sa nado mnou a nauè ma pozna� seba!
Pozri, môj �eních, ja sa u� sama nespoznávam.

Mária, Matka moja, pros
za mòa, aby som poznala všetky
svoje zlé náru�ivosti. Môj Bo�-
ský �eních, neprestávam �a pro-
si� a keï ma nevypoèuješ, vypo-
èuj ma na orodovanie svojej
Matky, preto�e chcem, môj Bo�-
ský �eních, vo všetkom pozna�
tvoju najsvätejšiu vô¾u. Chcem
sa všetkého zbavi� a všetko za-
necha�, èo sa ti nepáèi. Chcem
patri� iba tebe, nie sebe.“

...a modlite sa
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Napredova�

Skúsenos� hlbokého vz�a-
hu k Bohu sa odrá�a v konkrét-
nom �ivote: v rozhodnutiach
a snahách, reakciách, š�astných
a bolestných zá�itkoch.

V osemnástich rokoch,
v èase choroby, skusuje Al�be-
ta svoje vlastné slabosti, záro-
veò si je vedomá sily, ktorá ju
vedie na neznáme, niekedy a�
strach vzbudzujúce cesty.

V deò prvého svätého prijímania ïakuje Al�beta Bohu za mi-
losti, ktoré získala kòazskou slu�bou svojho duchovného otca.

Urèitý prelom v jej �ivote a modlitbe nastal práve vo chvíli,
keï pochopila, �e tento kòaz je Bohom vyvolený, aby ju sprevá-
dzal pri h¾adaní Bo�ej vôle.

Pre kòaza Reicharda, ktorého múdry a zdr�anlivý postoj je
známy z autobiografických textov, bolo nové poslanie.

Od farára Reicharda, ako aj Al�bety sa vy�adovala viera
v pôsobenie Ducha Svätého.

Da� sa vies� Duchom Svätým8

to

Mala som vtedy osemnás� rokov, keï sa mi to prihodilo.
Vtedy som upadla do �a�kej choroby, ktorá trvala skoro tri
roky. Poèas tejto choroby som zápasila so svojvô¾ou èi mô�em
môjmu spovedníkovi úplne odhali� všetky moje tú�by, aby som
napredovala v dokonalosti a v cvièení pokánia, preto�e vtedy
som sa cítila pri�ahovaná mimoriadnou láskou k Bohu.

Vnútorne som bola pobádaná poveda� to môjmu spovedníkovi,
ale zo zle pochopenej pokory som sa to bála urobi�, èo mi zaprí-
èinilo ve¾ké vnútorné utrpenie.

Aby som premohla svojvô¾u a uspokojila sa, modlila som sa:
„Je�iš, môj Bo�ský �eních, pomô� mi, aby som poznala tvoju
vô¾u. Takto to nemô�e ís� ïalej! Bojím sa da� najavo, èo cíti moje
srdce. Mám strach sama zo seba, a preto môjmu spovedníkovi
nemô�em niè poveda�. Trasiem sa ako úbohá slu�obnica, keï mu
mám o týchto veciach rozpráva�. Obetujem ti všetky svoje
dnešné utrpenia s úmyslom, aby som získala tvoju milos� -
premôc� sa. Pozri, môj Bo�ský �eních, veï je to tvoj slu�obník,
ktorému sa chcem otvori�. Ja sa nemô�em sama vies�, musím ma�
predsa vodcu. Teraz, Je�iš, u� sa to musí uskutoèni�, nechcem
presadzova� svoju vô¾u.“

Veèer prišiel spovedník a ja
som mu zaèala otvára� svoje
vnútro. Strach mi však nedo-
volil presne a verne sa v prav-
de otvori�. Aby som prekonala
tento strach, modlila som sa:
„P rav d a� e , n em ô � em t o
bez tvojej pomoci, môj Bo�ský
�eních, ale s tvojou pomocou
to mô�em. Chcem by� poslušná
voèi môjmu spovedníkovi. Keï
poslúcham jeho, poslúcham
teba.“
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Inokedy, keï som bola za�a�ená strachom, obrátila som sa
k Je�išovmu krí�u a modlila sa: „Môj Je�iš, môj Bo�ský �eních,
teraz prichádza okamih, keï chcem môjmu spovedníkovi,
ktorého si mi dal, celkom otvori� svoje vnútro. Pomô� mi! Daj,
aby som mu odhalila nielen to, èo je vo mne zlé, ale aj dobré
sklony, ktoré si mi dal, aby ma mohol tak vies� a aby sebaláska
a vyh¾adávanie seba u� nemali miesto v mojom srdci.“

„Je�iš, môj Bo�ský �eních, osvie� môjho spovedníka a daj,
aby on poznal tvoju najsvätejšiu vô¾u. Celkom sa spolieham
na teba, môj Je�iš, a chcem by� v tvojom mene poslušná môjmu
spovedníkovi. Veï môjho spovedníka pod¾a tvojej najsvätejšej
vôle!“

Takto som sa modlila v�dy, keï som išla za mojím spoved-
níkom. Od Boha som získala milos� premôc� svojvô¾u, aby som
dokázala poveda� spovedníkovi aj to, èo sa mi protivilo. To, èo
sa mi „protivilo“, boli vnútorné cvièenia, ku ktorým som bola
stále viac pri�ahovaná Bohom. Boh ma nechával týmto pre-
máhaním vidie�, aká dôle�itá je úprimnos� voèi spovedníkovi
v týchto veciach. Ako ¾ahko by som v cvièeniach pobo�ností
konala svojhlavo a robila to iba kvôli sebe, keby som sa nedala
vies� duchovným vodcom a neposlúchala ho. Toto mi Boh dal
jasne spozna�.
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Pripravova� sa
s vierou
Sviatos� zmierenia bola

pre Al�betu stretnutím sa s Bo-
�ím slovom a obnovením sa
v tajomstve smrti a zmàtvych-
vstania Je�iša Krista.

Ako tá, ktorá sprevádzala
postulantky a novicky v du-
chovnom �ivote, h¾adala zo skú-
seností správne slová, ktoré by
im pomohli objavi� svetlo a po-
koj v tejtosviatosti.

Ko¾ko duší prijíma sviatos� zmierenia len povrchne a viera je
pre nich iba ved¾ajšou zále�itos�ou.

Musíme sa na òu pripravi� a by� si vedomé toho, kto s nami
v spovednici hovorí. Je to Duch Je�iša Krista, ktorý sa k nám
prihovára cez kòaza, uèí nás a napomína. Kòazove slová máme
prija� do svojho srdca ako balzam a �i� ich.

Sú takí, ktorí sa pri spovedi neustále zaoberajú iba svojimi
hriechmi (èo je síce dobré), myslia iba na to, ako majú vyzna�
svoje hriechy, sú však ve¾mi ustráchaní a zabúdajú na ¾útos�,
predsavzatie a všetko ostatné, èo je dôle�ité pri opravdivej spo-
vedi. Poslušnos�, ktorú preukazujeme spovedníkovi, Boh boha-
to odmeòuje. Ak pristupujeme ku spovednici s bázòou, mysliac
na to, �e k¾akáme pred Je�iša, on k nám prehovorí. Predo-
všetkým nesmieme zabudnú� skôr, ne� pristúpime ku spovedi,
na krátku a sústredenú modlitbu za spovedníka, aby mu Boh
vlo�il do úst slová, ktoré sú pre našu dušu potrebné. Dr�me sa
ich a presne ich splòme.
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Modlite sa, aby ste sa nechali vies�
Èastejšie cez deò prosila: „Je�iš, môj Bo�ský �eních, zmiluj

sa nado mnou a daj mi milos�, aby som sa spoznala! Daj, aby som
videla všetky tvoje milosti a dobrá, ktoré mi preukazuješ, aby
som ti mohla darova� moje vïaèné srdce. Je�iš, môj Bo�ský
�eních, zhliadni na moju úbohos�. Nemô�em niè bez tvojej bo�-
skej milosti.

Je�iš, môj Bo�ský �eních, daj, aby som bola úprimná voèi
môjmu duchovnému vodcovi, ktorého si mi dal. Je�iš, láska
moja, daj, aby môj spovedník poznal tvoju svätú vô¾u. Uká� mu
cestu, ktorou ma má vies�. Osvie� ho, milý Je�iš, nech pozná
všetky moje vášne. Ty mu vlo� do úst slová, ktoré mi má poveda�.
Ude¾ mu milos� a pomoc, aby som bola uchránená od svojvôle
a egoizmu.

Môj Bo�ský �eních, ne-
prestanem �a prosi�, pokia¾ sa
prostredníctvom môjho spoved-
níka nado mnou nezmiluješ!
Je�iš, láska moja, pozri, chcem
v slovách môjho spovedníka
pozna� tvoju vô¾u. Hovor
ku mne jeho ústami. Osvie�
môjho spovedníka a pomô� mi,
chcem ho poslúcha�.“

Idúc k spovednici: „Môj
Je�iš, osvie� mòa a môjho spo-
vedníka, vylej naòho svojho
Ducha a daj, aby som mu
správne porozumela.“

H¾ada� útoèište
u Márie

Mária �ije v duchovnom po-
stoji tých, ktorí sú ochotní po-
veda� „áno“ Bo�iemu plánu.

Usilujeme sa vidie� u Má-
rie pôsobenie Ducha Svätého,
aby nám, ktorí sme ešte na ces-
te, bola orodovníèkou.

Pre tých, ktorí tú�ia po svätosti
Aké je dobré, keï duša tú�i a prosí, aby vo všetkom mohla

plni� iba Bo�iu vô¾u a vo všetkom sa odovzdala svätej Bo�ej
vôli!

Takejto duši Boh vynikajúco pomáha, niekedy aj vtedy, keï
na to najmenej myslí. Ale ako to mo�no èo naj¾ahšie dosiahnu�?
V�dy by� v Bo�ej prítomnosti a úprimne sa odovzda� príhovoru
Bo�ej Matky.

Duša, ktorá ve¾mi tú�i po dokonalosti a svätosti, má sa obra-
ca� k Bo�ej Matke.

Kie�by som len vedela poveda� všetkým dušiam, aby tú�ili
vinú� sa k Bo�ej Matke a ako im ona pomô�e! U nej �iadna
z prosieb neostane nevypoèutá. Aj keï pomoc hneï nedostane-
me, neustále ju prosme.

Èo dosiahne duša, ktorá prechováva v sebe tú�bu milova�
Bo�iu Matku s detinskou dôverou? Dosiahne to, �e bude vypo-
èutá a v�dy získa ve¾a milostí od Boha na jej orodovanie.
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By� podobnou Je�išovi
�ivot zodpovedajúci krstu, znamená nasledova� Je�išove

stopy, da� sa preniknú� jeho �ivotom, jeho postojom voèi Otcovi,
bratom a sestrám.

Všetci, v ktorých pôsobí Je�išov Duch, sú povolaní k tomuto
novému �ivotu ako „Bo�í synovia v Je�išovi Kristovi“ (porov.
Lumen Gentium).

Ako si mo�no osvoji� Je�išove ènosti v rozjímaní?

Modlitba
Keï sa ideme modli�, rozjímajme o Je�išovi na Olivovej hore

v rozhovore s nebeským Otcom, s akou sústredenos�ou a úctou
sa modlil. Keï sa modlíš, mysli stále na to, �e Je�iš je pred tebou
a ty sa v modlitbe s ním zhováraš. Modli sa preto sústredene,
s úctou a pozornos�ou. Uver tomu, �e keï sa takto modlíš, Je�iš
je skutoène pri tebe. Duša nech si teda v�dy predstaví Spasite¾a.
To na òu hlboko zapôsobí.
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Poslušnos�, pokora a prijatie utrpenia

Plnenie Bo�ej vôle

Aby sme získali ènos� poslušnosti, rozjímajme o Je�išovi
v dielni (v Nazarete), ako ochotne poslúcha svojich rodièov.
Nezahanbí nás tento príklad, keï Je�iš, Bo�í Syn, chcel by�
závislý na ¾uïoch? Usilujme sa zvláš� nacvièi� si túto posluš-
nos�. Vo všetkom, èo sa nám zdá tvrdé a �a�ké, pri všetkom,
po èom tú�ime, spomeòme si na tento Je�išov príklad a isto
nebudeme tomu odporova�.

Aby si sa stala poslušnou, rozjímaj, s akým pokojom a rados-
�ou znášal Je�iš všetky pokušenia, opovrhnutia a znevá�enia.
Šiel priamo v ústrety utrpeniu. Nasleduj tento príklad a v�dy si
spomeò na Je�išovu pokoru, keï tebou pohàdajú a zneva�ujú �a.
Usiluj sa s takým istým pokojom a rados�ou všetko znáša� ako
tvoj Bo�ský �eních.

Ak chceš plni� Bo�iu vô¾u,
rozjímaj, ako sa Je�iš vo všet-
kom prenechal vôli nebeského
Otca a všetko �a�ké utrpenie
prijal s pokojom a rados�ou.
Tento príklad napodobòuj a cel-
kom sa prenechaj vôli tvojho
Bo�ského �enícha a ako Je�iš,
so všetkou rados�ou a pokojom,
prijímaj všetko tvrdé a horké.
Tieto myšlienky ti pomô�u do-
konale sa odovzda� do vôle
tvojho Bo�ského �enícha.
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Odvaha

Miernos�

Úcta k stvoreniu

Ve¾ká láska k nebeskému Otcovi

Rozjímaj aj o jeho ve¾kej odvahe! Hoci Je�iš vedel, �e ho
prenasledujú, nedal sa zastraši� a verejne vystupoval. Pokra-
èoval vo svojom ohlasovaní nebeského krá¾ovstva, nebál sa.
Spomeò si na tento príklad, keï máš strach pred ¾uïmi. Odvá�ne
ohlasuj, èo poznáš, a keï vieš, �e �a prenasledujú, prekonaj
¾udský strach, spomenúc si na Je�išov príklad a odvá�ne napre-
duj na ceste dobra.

Rozjímaj o tom, ako ne�ne a mierne Je�iš zaobchádzal
s ¾uïmi, a zvláš� ako láskavo sa správal k ve¾kým hriešnikom -
bez akéhoko¾vek hnevu a netrpezlivosti. Túto v¾údnos� nasle-
duj, aby si ka�dého oslovovala v¾údne a milo, vypoèuj si všetky
hrubé a urá�livé slová bez hnevu a netrpezlivosti.

Rozjímaj, ako mal Je�iš slobodné srdce od ka�dej nesprávnej
náklonnosti k stvoreniu, ako miloval s èistým úmyslom a v úpl-
nej závislosti od nebeského Otca. Tak sa usiluj aj ty - oslobodi� si
srdce od všetkého stvorenia a celé svoje srdce daruj svojmu
nebeskému �eníchovi.

Je�išovi sa �iadne utrpenie a ani jeho vlastná smr� nezdala
tvrdá, preto�e miloval svojho Otca. Preto aj tebe nech nie je niè
tvrdé a �a�ké, èo si Boh od teba �iada. Takúto lásku preuká� aj
ty svojmu nebeskému �eníchovi. Zároveò mô�eš by� aj ty strá-
vená láskou k Je�išovi.
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Láska k blí�nym
¼udia ukri�ovali Je�iša, on chcel za nich zomrie�. Nepadlo

mu �a�ko tých istých ¾udí napomína� a vyuèova�. Tak miluj aj ty
blí�nych a buï pripravená sa za nich celkom obetova�. Nech sa ti
nezdá �iadne napomenutie, �iadne pouèovanie by� prive¾ké, aby
si ich priviedla na správnu cestu.
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3. SLOVÁ
NA CESTU

Sú to slová nám dvoch blíz-
kych osôb z obdobia zalo�enia
našej kongregácie, ako aj ofi-
ciálne slová Cirkvi, ktoré spre-
vádzajú naše kroky a mô�u
posilni� našu horlivos�.

U� kòaz Reichard zdôrazòoval to, èo Druhý vatikánsky kon-
cil nazval „všeobecné povolanie k svätosti“ ( 5).

Mohlo by sa novickám ešte nieèo radostnejšie ponúknu� ako
prítomnos� Trojjediného Boha v ich srdciach?

Choïte aj vy...9

LG

Ste povolané k svätosti, aby ste získali cie¾, ktorý vám Boh
urèil. Usilujte sa vynalo�i� všetko úsilie, aby ste získali kres-
�anské ènosti. Nemô�em vám poveda� lepšie prirovnanie ako
o sochárovi, ktorý ide do lesa vyh¾ada� si strom, ktorý je dobrý.
Ak chce z tohto dreva vykresa� nejakého svätého, musí tento
strom vyrúba�, opracova� a vyrezáva�, pokia¾ nebude spåòa�
jeho predstavu o urèitom svätcovi.

Pozrite deti, tak si aj vás vybral Boh zo sveta a priviedol
do rehole, aby vás oslobodil od vašich zlých náklonností, �iados-
tivostí a vytvaroval vás, aby ste sa napokon stali sväté. Ka�dé
prísne napomenutie a pokorenie, ktoré dostávate, je úder dlá-
tom.
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9 Výber zo zo�ita Prvé príhovory superiora a milej matky.

Èo sa týka modlitby, chcem vám ponúknu� jeden zo spôso-
bov. Kto h¾adá, nájde. To znamená: kto Boha miluje a h¾adá,
nájde ho. Taká duša vlastní Najsvätejšiu Trojicu pod¾a slov
Je�iša: „Kto ma miluje, bude zachováva� moje slovo a môj Otec
ho bude milova�, prídeme k nemu a urobíme si uòho príbytok“

H¾adáme Boha vonku, a on je v nás! Predstavujte si
Najsvätejšiu Trojicu vo vás. Obetujte všetky svoje dobré skutky
Bohu za obrátenie hriešnikov, za svätú Cirkev a dobro ¾udstva.

Preto�e Boh nás povolal na toto miesto, chceme �i� pre neho -
a to celkom len pre neho. Odstráòte zo svojho srdca, moje milé
deti, všetko, èím by ste mohli urazi� vášho �enícha! Nestrpte
v òom �iadnu prirodzenú závislos� na stvorení, aby ste celkom
a naplno patrili Bohu.

Boh je taký dobrý voèi nám, on nás povolal k duchovnému
�ivotu. Neurá�alo by ho, ak by sme k nemu nemali bezhraniènú
dôveru? Obracajte sa v dôvere v ka�dej zále�itosti len na neho!

Proste a dostanete! Ak sa vám niekedy zdá, �e vás nepoèuje,
neprestávajte ho prosi�. Nikdy vás nesklame, keï vidí, �e to,
o èo prosíte, je pre vás potrebné a spásonosné.

Som presvedèená, deti moje, �e Boh do vás vlo�il vô¾u, aby
ste sa mu páèili a robili všetko v òom, pre neho a s ním, na jeho

( 14, 22).

(z pouèení farára Reicharda)

Matka Alfonza Mária pozná nástrahy a tvrdos� cesty. Vie,
„na èom vo viere buduje“. �asne nad Bo�ou dobrotou a jeho
milosrdenstvom.

Jn

Dôvera a rados�10
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10 Busson, Listy, zv. III., francúzsky.
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väèšiu slávu. Majte teda dôveru, Boh je s vami! Niekedy však
vidíme iba tmu, pri našich rozhodnutiach sme pokúšané diablom
a zabúdame na to, �e celkom patríme iba Bohu. Keï�e ho u�
necítime, upadáme do ¾ahostajnosti a vla�nosti. V tomto prí-
pade si polo�me otázku: „Chcem urazi� Pána, keï sa mi naskytne
príle�itos�?“ Potom nás odsúdi priamo odpoveï svedomia. Nu�
dobre! Nebojím sa vás uisti�, �e odpoveï vášho svedomia by
bola: „Nie, nie, nikdy nechcem urazi� môjho Bo�ského �enícha!“
Táto silná vô¾a, nikdy nezhreši�, je isté znamenie lásky, ktorou
ho milujete. Mô�ete spokojne ïalej pokraèova� na svojej ceste
vytrvalosti aj napriek tme a zahmleniam. Pán je s vami a on vám
dá z èasu na èas pocíti�, �e je tu.

Svätá Terézia chce, aby jej sestry boli spokojné a radostné.
Aj ja, deti moje, chcem vám v�dy hovori�: „Buïte spokojné
a radujte sa! Je pravdou, �e ste všetko zanechali, ale vy ste aj
všetko našli. Ne�ijete s Bohom? Ne�ijete pre Boha? Aký š�astný
údel!“

Podobne, ako celá kres�anská existencia, aj povolanie na za-
svätený �ivot je hlboko spojené s pôsobením Ducha Svätého. To
on spôsobuje, �e v priebehu tisícroèí stále noví ¾udia odha¾ujú
uchvacujúcu krásu tejto �a�kej cesty. Jeho pôsobením do istej
miery pre�ívajú skúsenos� proroka Jeremiáša: „

“ ( 20, 7). To Duch prebúdza tú�bu
po úplnej odpovedi. To on zväèšuje túto tú�bu a vedie èloveka
k pozitívnej odpovedi a neskôr mu pomáha verne ju usku-
toèòova�. On sám formuje duše povolaných, pripodobòuje ich
Kristovi èistému, chudobnému a poslušnému a podnecuje ich
vzia� na seba jeho poslanie. Keï kráèajú pod vedením Ducha
cestou neustáleho oèis�ovania sa, stávajú sa postupne ¾uïmi
utvorenými pod¾a Kristovho vzoru a sú historickým pokra-
èovaním osobitnej prítomnosti zmàtvychvstalého Pána ( 19).

Zvádzal si ma,
Pane, nu� dal som sa zvies� Jer

VC
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Modlitba
sestry Bo�ského Vykupite¾a

pred Najsvätejšou oltárnou sviatos�ou
(pripisovaná matke Alfonze Márii)

Je�iš,
ako ve¾mi si ma miloval!

Ty si ma z èírej lásky
a milosrdenstva

bez môjho prièinenia
povolal do reho¾ného stavu

a tisíce iných si nechal vo svete,
ktoré by ti snáï s väèšou láskou

a horlivos�ou slú�ili ako ja,
ktoré �a snáï ani tak

ve¾mi neurá�ali ako ja.
Môj Je�iš, som plná údivu

a moje chápanie musí mlèa�,
keï myslím na ve¾kú lásku,

�e si úbohú slu�obnicu prijal
do tohto Bo�ieho domu.
Èím som si to zaslú�ila?

Je�iš,
milujem �a, ïakujem ti

a obdivujem tvoju ve¾kú lásku
a milosrdenstvo!
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Pri slávení jubileí našej kon-
gregácie, štvrtá kapitola (bro-
�úra) nás pozýva so záujmom
zastavi� sa pri udalostiach
zalo�enia.

V predchádzajúcich èas-
tiach sme mohli vidie� cestu
viery matky Márie
z rôznych poh¾adov s presved-
èením, �e ak sa necháme hlbo-
ko preniknú� duchovnými skú-
senos�ami, na základe ktorých
vznikla naša kongregácia, otvo-
ríme sa nanovo milosti zalo�e-
nia (porov. I. kapitola, s. 9).

Zostavenie 4. kapitoly (bro�úry) sleduje tieto ciele: v prvej
èasti ešte raz chceme všimnú� roky zalo-
�ením kongregácie; v druhej èasti chceme nájs� texty pripo-
mínajúce ducha, z ktorého . Tomu, kto poz-
ná stránky z dejín kongregácie cez ich rôzne vydania, nedajú síce
nové informácie, ale pozvú vidie� zalo�enie. Priebeh
diania tvorí zlatú ni�, vý�ah textov z dokumentov tých èias
znázoròuje jednotlivé udalosti a pribli�uje nám osoby, ktoré ich
za�ili: matku Alfonzu Máriu a farára Reicharda. Obidvoch
spomíname ako „našich zakladate¾ov“, preto�e aj farár Reichard
mal významný podiel na tomto diele. Existujúce písomnosti
jasne ukazujú, ako úzko bol spojený s matkou Alfonzou Máriou,
nielen pri konkrétnej realizácii, ale aj v úsilí spozna� tajomný
Bo�í plán.

Alfonzy

si bezprostredne pred

kongregácia vznikla

nanovo
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Èo teda mô�eme objavi� pri opa-
kovanom èítaní týchto dejín? Nový
obdiv nad obyèajnými skutoènos�a-
mi: �ivot na dedine a vo farnosti, prvé
die�a bezvýznamnej rodiny, ktoré je
milované, ale slabého zdravia, nový
kòaz v alsaskej dedine s trhovým prá-
vom, so sociálnymi a cirkevnými prob-
lémami týchto èias.

Èo sa tu vlastne prihodilo? Ak
v takejto situácii vznikne dielo, ktoré
sa dá oznaèi� ako výnimoèné, zname-
ná to, �e pochádza od Boha. Tieto
udalosti v základe ukazujú, ako Boh
tieto viedol cez mnohé zá�itky
a ako neskôr spolupracovali s jeho
milos�ou.

Al�beta a niederbronnský farár sú �ivým dôkazom toho, aká
plodná doká�e by� spolupráca s Bo�ou milos�ou.

U Al�bety to bola stále väèšia tú�ba „spozna� Boha, milova�
ho a páèi� sa mu“ - v jednoduchosti srdca, ktoré sa nechalo vies�
v detinskej dôvere Bohu, napriek tmám a odporu. Odkrývala
nesmierne Bo�ie milosrdenstvo v �ivote a utrpení Je�iša Krista,
ktoré ju uschopòovalo rozumie� trpiacim a ustarosteným ¾uïom
a pomáha� im.

U farára Reicharda, pre ktorého plnenie kòazských povin-
ností bolo prvoradé, sa naplno prejavila aj starostlivos� a rešpekt
voèi tomu, èo uvádzalo Bo�iu milos� do pohybu. Postupne spo-
znával Bo�iu vô¾u a v

Anga�oval sa za nieèo, èo jeho spolubratia nazvali
dobrodru�stvom. Oddal sa mu so všetkými svojimi schopnos�a-
mi a v roku 1856 sa vzdal aj úlohy farára, aby sa mohol lepšie
venova� tomuto dielu.

osoby

pokornej slobode sa pustil do nového
poslania.
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Pre oboch bol vedome pre�ívaný všedný deò, s jeho skutoè-
nos�ami a realitou, akousi pecou, v ktorej Boh pripravoval svoje
nástroje, aby ich mohol pou�i� pre svoje dielo vo svete.

Pri sláveniach rôznych jubileí ïakujeme Bohu za jeho pôso-
benie v �ivotoch týchto našich zakladate¾ov.

Zároveò je to pozvanie k uva�ovaniu nad tým, ako Boh koná
v našom �ivote. Máme myslie� na jeho prítomnos�, svetlo a trpez-
livos�, ako aj na mnohé volania, ktoré udávajú smer ceste nášho
�ivota. Nestojíme pred novou etapou, na ktorej máme ma� opä-
tovnú úèas� na milosti nového zaèiatku? ( 60)

Ak chceme rozdúcha� oheò, ktorý rýchlo vzplanie a rýchlo je
z neho popol, staèí jedno fúknutie alebo jedna iskra, aby sa tlejúce
drevo znovu rozhorelo. To isté platí aj pre pochopenie výroku
Písma:

�ivotné pravidlá,

„Aby si roznecoval
Bo�í dar, ktorý je v tebe!“

(2 Tim 1, 6)
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1. Z DEJÍN
Etapy zalo�enia rehole

- Tú�obné prianie - Tieò a svetlo
- Slabos� a nádej - Oèakávanie vo viere
- Sústredený �ivot - Stavebné kamene
- Nepredvídaná preká�ka - Zlom plný dôvery

2. POSOLSTVO PRE DNEŠOK

�enie nás Kristova láska...

Srdce obrátené
ku Kristovi

- Srdce Je�išovo,
plné milosrdenstva

- Necha� sa zasiahnu�
jeho láskou

- Necha� sa preniknú�
jeho Duchom

Srdce obrátené
k bratom a sestrám

- Vidie� a spolucíti�
- Kona� a slú�i�
- Všetko prija� a všetko darova�
- By� pripravený na prelom
- Všetko prenecha� Bohu
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1. Z DEJÍN

Etapy zalo�enia rehole

Sprevádzali sme Al�betu od jej detstva a� po roky mladosti.
Teraz sa s òou znovu stretneme v rozhodujúcej etape jej �ivota.

�ivotné dejiny Al�bety, o ktorých sama rozpráva, ju vykres-
¾ujú ako die�a jednoduchých ¾udí z dediny, ktorá podobne ako
iné deti, pre�ívala všetky radosti a starosti svojho veku, citlivá
na všetko, èo ju privádzalo bli�šie k Bohu.

Tú�obné prianie

Z tzv. Autobiografie
Vo veku pribli�ne šiestich rokov som pocítila v sebe silnú

tú�bu skutoène sa uèi� poznáva� Boha. Keï som bola sama,
prípadne s druhými, ustaviène som sa zaoberala myšlienkou:
aby som len Boha dobre poznala a pochopila, èo musím robi�,
aby som sa nauèila správne poznáva� Boha.

Vo svojich siedmich rokoch
vo mne znaène narastala
tú�ba lepšie poznáva� Boha,
vrúcnejšie ho milova� a viac sa
mu za¾úbi�. Intenzívne som
uva�ovala a celé hodiny som
sa zaoberala jedinou myšlien-
kou: ako sa mám správa�, aby
som sa viac zapáèila Bohu.
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Al�beta sa cíti v�dy viac a viac pri�ahovaná k zasvätenému
�ivotu. Prosí Je�iša a Máriu, aby jej pomohli uskutoèni� túto
tú�bu.

Vyuèovanie o Bo�ej láske, ktoré som poèula, vyvolalo
vo mne silnú tú�bu opusti� svet, aby som lepšie mohla slú�i�
Bohu. Onedlho som stretla jednu sestru. Keï som ju z dia¾ky
uzrela, obrátila som k nemu oèi a vzdychala som: „Môj Je�iš,
obsiahnem od teba túto milos� a budem ma� to š�astie môc� ti raz
tie� slú�i� v reho¾nom stave? Je�iš, chcem �a milova�, slú�i� ti,
odovzda� ti svoj �ivot. Matka Mária, tak rada by som chcela �i�
v reho¾nom stave, v ktorom by som mohla pracova� na Bo�iu
èes�, pre spásu duší a na oslavu tvojho mena“. Odvtedy �ila
vo mne tú�ba �i� v reho¾nom stave.

Slabos� a nádej
Al�beta viackrát spomína svoje slabé

zdravie a trochu neskôr uvádza aj svoju chorobu. O èo vlastne
išlo?

Je problematické charakterizova� nervové poruchy, ktoré ju
trápili tri mesiace. S najväèšou pravdepodobnos�ou suchotinár-
ske �a�kosti boli chronické pneumatitídy (tuberkulóza). Táto
prvá choroba trvala od roku 1831 do roku 1834.

Po nej nasledovalo š�astné obdobie siedmich rokov, ktoré
bolo prerušené ochorením na týfus (tri mesiace). Ïalšie obdobie,
nazvané ako „druhá choroba“, trvalo osemnás� mesiacov (1841
a�1842).

vo svojom �ivotopise

V sedemnástich rokoch sa k môjmu vnútornému utrpeniu
pridru�ilo aj telesné. Postihla ma nervová choroba, ktorá ma
poèas troch mesiacov silne trápila a jej samotný výskyt ma ve¾mi
su�oval. Po nervových krízach nasledovala �a�ká, takmer tri
roky trvajúca, tuberkulóza p¾úc.

V èase choroby som obnovila svoje niekdajšie tú�obné pria-
nie: slú�i� Bohu v reho¾nom stave. Èasto som sa Bo�skému
�eníchovi prihovárala: „Je�iš, keï mi dáš zdravie a povoláš ma
do reho¾ného stavu, chcem ti venova� všetky okamihy môjho
�ivota a odovzda� všetky moje slová tvojej cti.“

Prvé obdobie mojej choroby trvalo, ako som u� povedala, tri
roky a skonèilo sa v roku 1834. Dovàšila som dvadsa� rokov
a odvtedy a� po dvadsiaty siedmy rok �ivota som sa tešila
pomerne dobrému zdraviu. V utrpení a v chorobe Boh rozhojnil
milosti, ktoré mi kedysi udelil.
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Al�beta po svojom uzdra-
vení, spolu s viacerými rovna-
ko zmýš¾ajúcimi dievèatami
z dediny, pre�íva š�astie �ivo-
ta, ktorý je celkom zameraný
na modlitbu, prácu a slu�bu
blí�nym. Uplatòuje pritom ovo-
cie svojej skúsenosti, ktorú na-
dobudla v dòoch svojho teles-
ného i duševného utrpenia: lás-
ku k samote a mlèaniu, ktoré
v nej udr�iavajú stále spojenie
s Bohom a rados� z toho, �e
patrí Bohu. Toto ovocie nielen
pre�íva, ale doká�e sa s ním
deli� s ostatnými.

Po prekonaní choroby som bola rada v spoloènosti mladých
�ien, svojich rovesníèok, rovnakého nábo�enského zmýš¾ania.
S potešením som sa s nimi rozprávala o Bohu, bo�ských veciach,
ènostiach, najmä o hodnote stavu èistoty. Mala som š�astie
stretnú� viaceré takéto zbo�né, Boha milujúce dievèatá.
Vnútorne sme boli navzájom zjednotené a v�dy sme všetky
smerovali k jednému cie¾u - k dokonalosti. V snahe dosiahnu�
náš spoloèný cie¾, obrátili sme sa na nášho duchovného vodcu
a prosili sme ho o prijatie do tretieho rádu svätého Františka
z Assisi. Pán farár našej �iadosti ochotne vyhovel a prijal nás
do tretieho rádu. Keï sme obdr�ali túto milos�, bola naša hor-
livos� v cvièení sa v zbo�nosti silnejšia. Èastejšie sme prijímali
sväté prijímanie, èastejšie sme navštevovali Je�iša v Oltárnej
sviatosti, vo farnosti sme v zavedených verejných pobo�nostiach
nachádzali viac radosti. Neodradilo nás od toho nijaké pohà-
danie èi výsmech.
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Keï poèúvame o �ivotných dejinách Al�bety Eppingerovej,
stretneme aj farára Jána Dávida Reicharda, ktorého

meno sa zaèína objavova� v dejinách Niederbronnu od januára
1823, kde je menovaný za farára katolíckej farnosti, v ktorej sa
delia o jediný kostol s protestantmi, ako to vtedy bolo zvykom
v poèetných alsaských farnostiach. V Niederbronne �ilo pribli�ne
3 200 obyvate¾ov, z toho 1 600 protestantov, 1 300 katolíkov a asi
300 �idov.

Farár Reichard, ktorý sa narodil v roku 1796 vo Wasselonne
(Dolné Alsasko), postavil sa k tejto situácii s pochopením. Jeho
matka bola protestantkou, avšak akceptovala jeho povolanie
ku kòazstvu. Po jeho kòazskej vysviacke v roku 1819 v Štras-
burgu, nastúpil ako kaplán do Hagenau. Niederbronn
našiel dobrého duchovného, ktorý sa staral o sociálne a rodinné
problémy vo farnosti a dbal o to, aby deti navštevovali školu,
staral sa o chorých a chudobných. Ako mu� viery a modlitby
viedol �ivot, ktorý bol celkom zameraný na jeho kòazskú slu�bu,
o èom svedèí aj jeho denný program.

nevyhnutne

v òom
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Sústredený �ivot
Farárovi Reichardovi bolo hneï nápadné malé usilovné diev-

èa medzi de�mi, ktoré sa pripravovali na prvé sväté prijímanie.
Al�beta sa uèí vo svojej rodine vá�i� si kòaza a jeho poslanie.

Neskôr ma môj otec zobral na pole. Cestou som sa ho pýtala:
„Kto sú kòazi?“ Otec mi odvetil: „Kòazi sú Bo�í slu�obníci,
ktorí nám hlásajú evanjelium. Opýtala som sa: „Ako sa máme
k nim správa�?“ „Preto�e sú Bo�í slu�obníci a uèia nás“,
odpovedal otec, „musíme im prejavova� ve¾kú úctu.“ Nad touto
otcovou odpoveïou som dlho rozmýš¾ala, ako o ka�dom pou-
èení, ktoré som od rodièov dostala. Odvtedy som prechovávala
ve¾kú úctu k duchovným.

Medzitým som dovàšila desiaty rok a mala som š�astie raz
tý�denne sa zúèastòova� na vyuèovaní pána farára, ako všetky
deti v tomto veku.

Preto�e v tomto veku som
u� bola ove¾a dôkladnejšie po-
uèená o vznešenosti obety svä-
tej omše, aj moja úcta voèi kòa-
zom bola isto väèšia ne�
predtým. Moja, vskutku ve¾ká
a úprimná, úcta voèi kòazom
pochádzala predovšetkým
z poznania, �e práve oni den-
ne dr�ia v rukách Boha a prijí-
majú ho do svojho srdca.
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Pod starostlivým vedením farára z Niederbronnu
videla pomoc pre svoj pokrok v nábo�enskom �ivote.

Ako spovedník farár Reichard zasa rozvoj die�a�a,
mladého dievèa�a, ktoré sa pri obnove svojho krstného s¾ubu
bezvýhradne odovzdalo. Rozhodol sa, �e jej dovolí pristupova�
ka�dú nede¾u k svätému prijímaniu, o èo ho aj úpenlivo prosila.
Avšak obèas musel pou�i� svoju autoritu, aby miernil jej zápal
pre umàtvovanie a usmernil jej tú�bu po svätosti, ktorou bolo
ustavièné h¾adanie Bo�ej vôle.

(Po �a�kom období)

Al�beta
v òom

sledoval

Môj spovedník mi po prvom svätom prijímaní dovolil prijí-
ma� ka�dých štrnás� dní. Moja tú�ba po svätom prijímaní bola
u� vtedy taká ve¾ká, �e mi tento èas bol pridlhý. O osem dní na to
som išla k môjmu spovedníkovi a rozochvená som ho znova
prosila o dovolenie ís� na sväté prijímanie. Spovedník mi polo�il
nieko¾ko otázok, napríklad ako sa modlievam a ako sa správam
v kostole poèas svätej omše. Povedala som, �e celým svojím
správaním sa usilujem páèi� Bohu. Odpovedal mi: „Teraz, die�a
moje, choï na sväté prijímanie a pros Boha, nech túto tvoju
tú�bu v tebe roznecuje.“

Tento nepokoj a následné predsavzatie som opísala svojmu
spovedníkovi. Spovedník mi odpovedal: „Die�a moje, svedomito
sa v tom cviè. Zostaò verná svojmu predsavzatiu, lebo je Bohu
príjemné. Pozri, die�a moje, èím viac budeš poèúva� tieto vnútor-
né napomenutia, tým viac bude Boh v tebe stále rozmno�ova�
svoju milos� a osvecova� �a.“

Jeho slová sa mi vtlaèili hlboko do srdca. Pri ka�dom poku-
šení proti poslušnosti som si na ne spomenula, a tak som mohla
nástrahy hriechu ¾ahšie prekonáva�.
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Toto h¾adanie Bo�ej vôle viedlo farára a jeho duchovné die�a
èoskoro na prekvapujúcu a nepokojnú cestu. Tušila u� Al�beta
nieèo o tejto ceste pri modlitbe v deò obnovy krstných s¾ubov?

Od roku 1845 je Al�beta znovu skúšaná chorobou. Vo veku
tridsa�jeden rokov sa najstaršia z jedenástich detí stáva breme-
nom rodiny.

Farár v Niederbronne pravidelne navštevuje utrpením skú-
šané rodiny a chorých. Pri jednej takejto príle�itosti prekoná
Al�beta strach a zdr�anlivos� - cíti sa vnútorne hnaná, aby pre-
hovorila so svojím spo-
vedníkom o svojej tú�be
po Bohu, ktorá sa stále
zväèšuje. Farár Rei-
chard vie o tejto tú�be
svojho duchovného die-
�a�a a �asne nad inten-
zitou jej vz�ahu k Bohu.
Je ohromený tým, èo vie
Al�beta o èasových uda-
lostiach a duchovných
potrebách Cirkvi. Má
také ve¾ké vedomosti,
aké jednoduché dievèa
z dediny nemô�e ma�.

Keï som sa vrátila na svoje miesto, modlila som sa: „Je�iš,
teraz som obnovila krstné s¾uby, pomô� mi, aby som všetko
zachovala a vo všetkom poslúchala pána farára. Teraz, Je�iš, mi
musíš nav�dy ponecha� duchovného otca. Naplò ho celkom
svojou milos�ou. Nemô�em ti dostatoène ïakova� za ve¾kú
milos�, ktorú mi cez duchovného otca ude¾uješ. Chcem presne
dodr�iava� všetko, èo mi povie.“
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Znepokojený a ustarostený týmto prípadom, obrátil sa o radu
na svojho spolubrata. Koncom roka 1847 nakoniec informoval
svojho biskupaAndreja Rässa v Štrasburgu.

Biskup Räss sa zaèal zaujíma� o tento prípad a prosil farára
Reicharda o pravidelné písomné informácie o týchto udalostiach.

Ako ukazuje korešpondencia s biskupom, farár si plnil túto
novú úlohu ve¾mi múdro a svedomito.

(4. január 1848)

(27. január 1848)

11

12

Prenechávam Vašej milosti, aby ste posúdili tieto nezvyèajné
záznamy a prosím Vašu milos�, aby ste mi povedali, ako sa mám
správa� v tejto zále�itosti, preto�e táto osoba sa neuspokojí
s nièím, kým sa neporadí o všetkom so svojím spovedníkom.
Rovnako aj ja, pre svoje uspokojenie, rád by som poznal mienku
Vašej milosti.

...hlbokú pokoru a obdivuhodnú poslušnos�, toto obidvoje
u nej v�dy nachádzam. Jej Bo�ský �eních toti� �iada od nej
èasto: „Trp, mlè a modli sa!“ a na to dáva starostlivo pozor.
V koneènom dôsledku pokoj a jednoduchos�, s akou mi hovorí
o zjaveniach... toto všetko je pre mòa silným dôkazom o bez-
prostrednom vplyve Boha v týchto veciach - toto všetko ma
zdr�alo od toho, aby som jej zakázal, aby mi o tom viac
nehovorila. Nedávno mi povedala: „Ctihodný otèe, aká spokojná
by som bola, keby som vám u� nemusela viac hovori� o týchto
veciach, ve¾mi tým trpím.“

A aj ja tým trpím, Vaša milos�. Prosil som Pána Boha, kie�
by mi Vaša milos� povedala, èo mám v tejto dôle�itej zále�itosti
robi�.

11
12
Bol v úrade arcibiskupa v �trasburgu v rokoch 1842 a� 1887.
Kore�pondencia medzi farárom Reichardom a biskupom prebiehala
vo francúzskom jazyku.
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Nepredvídaná preká�ka

Vaša milos�, musím sa prizna�, ako som uva�oval: ak sú
tieto zjavenia skutoène od Boha, preèo si vyvolil mòa, najne-
hodnejšieho zo svojich sluhov ako tlmoèníka, aby som o tom
rozprával úctyhodnejším osobám. Ak sú od Boha, tak prosím
Vašu milos� so slzami v oèiach, aby ste za mòa prosili našu dobrú
Matku, aby ma Boh uèinil hodnejším. (22. február 1848)

Keï po týchto udalostiach uply-
nulo pribli�ne 10 rokov, za�ili kú-
pele v Niederbronne nový roz-
mach. Kúpe¾ní hostia prichádzali
nielen z Francúzska, ale aj zo su-
sedných nemeckých vojvodstiev.
Tu sa zaèala stretáva� spoloènos�
tých èias so svojím spôsobom
�ivota a staros�ami 19. storoèia,
kým Strednou Európou otriasali
politické a sociálne hnutia: tú�ba
po slobode a bratovra�da, hospo-
dársky rozvoj a útlak chudobných,
antiklerikálny boj a èinná kres-
�anská láska k blí�nemu. Vo víre
týchto udalostí a ideí mnohí

zmysel svojho �ivota a tú�ili
nájs� svetlo.

Napriek múdremu postoju niederbronnského farára sa v jeho
farnosti šíril chýr o Al�bete. Do malého domu Eppingerovcov
zaèali prúdi� návštevníci. Keï�e verejná mienka bola rozdielna,
nadišiel èas, aby zakroèil biskup Räss. V dòoch 24. a� 26. júla
1848 , aby Al�betu pozorne preskúšal.
Spoznával v nej „milos�ou uprednostnenú“ a prejavil jej svoju
dôveru.

h¾a-
dali

prišiel do Niederbronnu

134 135

Tieò a svetlo
Èo pre�ívala Al�beta v samote svo-

jej izby? Ak sa na túto situáciu poze-
ráme iba ¾udsky, mô�eme vidie� iba
chorú osobu, �ijúcu v jednoduchej rodi-
ne, pre ktorú je mno�stvo návštev urèi-
tou zá�a�ou.

Al�beta je vnútorne rozdelená: na jed-
nej strane sa chce s dôverou odovzda�
Bohu, na druhej strane má strach, �e je
obe�ou klamu.Avšak hlboko v srdci cíti
prítomnos� Je�iša, Vykupite¾a, ale tie�
aj �archu biedy a utrpenia, keï poèúva
svojich návštevníkov. Ve¾mi trpí tým,
ako je Bo�ia láska málo poznávaná
predovšetkým tými, ktorých si Boh po-
volal do svojej slu�by. Preto sa nepres-
tajne modlí, aby sa všetci otvorili Bo�ie-
mu milosrdenstvu.

Zo správ farára Reicharda:

(24. október 1848)

Po svätom prijímaní sa modlí: „Môj Je�iš, môj Bo�ský
�eních, daj, aby som zomrela, bojím sa, aby som �a neurazila.
Som predsa niè, stále sa bojím, �e �a stratím. Môj Je�iš, nie som
hodná ani jednej z týchto milostí. Ako k tomu prídem, ako je
mo�né, �e mô�eš takej biednej slu�obnici, ako som ja, dáva� tak
mnoho milostí? Nezaslú�im si �iadne. Nezaslú�im si, aby sa
niektorý z tvojich slu�obníkov objavil pri mojej posteli. Som
najnehodnejšia zo všetkých a nikto nie je menší ako ja. Zmiluj sa
predsa nado mnou. Ako budem môc� raz obstá� pred tebou? Ako
sa ti mô�em a mám poïakova�?“
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A� k slzám dojatá videla na jednej
strane lásku, milosrdenstvo a dobrotu
Boha a na druhej strane zneuctenie
tými, ktorého sa mu dostáva.

Dòa 5. novembra 1848 sa slávil sviatok svätého Martina,
patróna farnosti. Po svätom prijímaní sa modlila takto: „Je�iš!
Môj Bo�ský �eních, pozri sa na všetky svoje deti, ktoré dnes
pristúpili k tvojmu stolu. Zhliadni na nich milostivo a osvie� ich.
Daj im spozna�, aké je všetko márne a pominute¾né, èo je èasné.
Roznie� v ich srdciach tvoju lásku, aby �a lepšie spoznali, viac
ctili a poslúchali svojich duchovných pastierov, ktorých si im
dal. Pozri, môj milý Je�iš! Zmiluj sa nad touto obcou. Daj, aby
spoznala, ko¾ko milostí si jej udelil. Zmiluj sa, Je�iš, zvláš�
nad rodièmi, osvie� ich, aby sa viac starali o spásu duší svojich
detí. Zmiluj sa aj nad mladými, daj im viac lásky k ènostiam
a zbo�nosti, roznie� v nich svoju lásku.“

V noci zo 16. na 17. decembra 1848 otrasená a unavená
po mnohých rozhovoroch, ktoré cez deò poèúvala a ve¾a trpela,
obetovala toto utrpenie a únavu svojmu Bo�skému �eníchovi,
aby osvietil tieto duše, ktoré priviedol k jej lô�ku. Prosila ho
nasledovne: „Je�iš, môj Bo�ský �eních, osvie� všetkých tých,
ktorých som musela napomenú� (ve¾a mladých z jej farnosti,
ktorých pouèovala, bolo ve¾mi oslovených). Zmiluj sa nad touto
obcou, aby lepšie spoznala milos�, ktorú dostala. Môj Je�iš,
prijmi moje utrpenie za všetkých. Obetujem sa ti za nich.“

(noc zo 4. na 5. novembra 1848)
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Farár Reichard sa rôznym spôsobom podie¾al na tomto dianí.
Pod¾a rady biskupa sprevádzal Al�betu, písal poznámky,
uvádzal návštevníkov a èasto robil prekladate¾a tým, ktorí neo-
vládali jazyk krajiny. Nezanedbával pritom ani svoju farnos�.
Navyše k jeho kòazským úlohám aj s tými, ktorí
zostávali otrasení po rozhovore s chorouAl�betou.

Al�beta, ktorá po celý èas zostala verná modlitbe zo svojho
detstva, mala poèas týchto mesiacov len jedno prianie: môc� vstú-
pi� do nejakej rehole, aby mohla milova� Je�iša, slú�i� mu a pra-
cova� na spáse duší.

Pán farár chcel splni� túto jej tú�bu, a preto v lete roku 1848
poprosil v mene Al�bety o prijatie do Kongregácie sestier Bo�ej
prozrete¾nosti v Rappoltsweileri. V kláštore boli ochotní prosbe
vyhovie�, ale chceli pozna� aj mienku biskupa Rässa. Jeho odpo-
veï bola rýchla: treba poèka�, modli� sa a pozorova� udalosti.

(štrasburský biskup,
18. august 1848)

naïalej

pribudlo hovori�

„Múdros� si vy�aduje, aby sa v tejto veci neprenáhlilo.
Prajem si z celého srdca, aby skôr alebo neskôr mohla vstúpi�
do rehole, ale naše priania nemô�u by� jediným správnym rieše-
ním pre naše konanie...

Ak je to Bo�ia vô¾a, jej prianie sa splní. Zatia¾ sa musíme
modli� a pozorova� situáciu. Prosme Boha, aby sa toto všetko
nevyvinulo negatívne, a aby
táto uprednostnená duša
ostala nástrojom Bo�ieho
milosrdenstva a pretekajúcim
prameòom Bo�ieho po�eh-
nania...“
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Oèakávanie vo viere
Hoci Al�bete okrem zdravia a potrebných prostriedkov chý-

bala aj perspektíva do budúcnosti, prijala rozhodnutie biskupa
ako Bo�iu vô¾u a naïalej viedla tajuplný rozhovor so svojím
Bo�ským Vykupite¾om.

Dòa 15. februára 1849 mi chorá povedala:
„Neviem, ako dlho som u� ani minútu nespustila svojho Bo�-

ského �enícha z oèí, stále som myslela na neho. Som neustále
s ním spojená a v�dy mu mám èo poveda�.

Za svoje utrpenie neoèakávam nijakú odmenu v nebi. Mys-
lím len na to, aby som plnila vô¾u môjho nebeského Otca a aby
som z lásky k nemu trpela. Moja ustavièná tú�ba a moje priania
vychádzajú z toho, aby všetci ¾udia oslavovali meno Pánovo
a aby ho v�dy viac poznávali.

Neopová�im sa myslie� na nebo, lebo sa bojím, �e som ešte
málo pre nebo urobila. Je pre mòa útechou a nevyslovite¾nou
milos�ou, �e mô�em stále hovori� o tom, èo je na slávu Boha
a pre spásu duší.“
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Farár Reichard neskôr vyjadril svoju reakciu na doèasné roz-
hodnutie biskupa: „Rozhodnutie je Bo�ím vnuknutím... naša chorá
je povolaná k nieèomu inému...“

Duch viery èoskoro ovocie. Od septembra 1848
sa zaèala nová etapa. Al�beta s ochotou prijala slabosti a utrpenie
a v tomto stave sa jej dostalo svetla, aby zalo�ila reho¾u, kongre-
gáciu, ktorej poslanie sa stále presnejšie odha¾ovalo.

Raz s dôverou a inokedy s pochybnos�ami sa Al�beta odo-
vzdávala do Bo�ieho milosrdenstva, ktoré v�dy viac odkrývala.
Farár Reichard naïalej starostlivo zapisoval všetky poznámky
a vnuknutia, ktoré Al�beta dostávala v dôvernom rozhovore
so svojím Bo�ským Vykupite¾om. Podobne zapísal aj skúsenosti
s návštevníkmi, ktorí ju prosili o modlitbu. Farár Reichard sa cítil
zaviazaný spolupracova� na tomto diele a naïalej sprevádza�
Al�betu.

( )

priniesol

17. a 18. február 1849

Obidvaja kráèajú cestou viery...

„Dôverujem Je�išovi, môj-
mu Bo�skému �eníchovi, jeho
predrahej krvi, ktorú vylial
za mòa na krí�i. Je�iš, moja
láska, je to len kvôli tebe
a z vïaènosti voèi tvojej láske
a milosrdenstvu. Dávam ti svoj
�ivot na oslavu tvojho mena.
Poslúcham svojho spovední-
ka. Nechcem niè iné, ako poslú-
cha� a plni� vô¾u môjho nebes-
kého Otca.“
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Jej vnútorný duševný pokoj je na takom stupni ako ešte
nikdy predtým. Pokoj je výsledkom jej detinskej, dôvernej a úpl-
nej odovzdanosti svojmu Bo�skému �eníchovi. Niè ju nemô�e
vyruši�. Vonkajšie i vnútorné utrpenie nerušia jej pokoj. �iada
si a praje omnoho viac trpie� a prosí o to, aby jej bola odòatá
ka�dá vnútorná útecha. Prosí o vnútorné utrpenie a miluje ho,
lebo v òom spoznáva prostriedok, ktorým ju Boh vedie k pozna-
niu seba samej a jeho nekoneèného milosrdenstva. Toto poznanie
je u nej na takom stupni, �e sa cíti vo svojej nehodnosti neodo-
late¾nou silou pri�ahovaná k Bohu, ako aj k jeho milosrdenstvu
a vrhá sa do jeho náruèia.

Neustále si praje, aby mohla privies� spä� všetkých hriešni-
kov. Jej prianie a tú�ba �enú ju k neustálym a úpenlivým pros-
bám za obrátenie hriešnikov.

Potom, èo prosila o osvietenie pre svojho spovedníka, èo sa
týka rehole, chorá porozumela, �e on má bez strachu a s odvahou
pokraèova� v tomto diele, a �e v týchto dòoch (poèas devä�dòo-
vej pobo�nosti ku cti sv. Terézie, ktorú konal) obsiahne zvláštne
milosti a osvietenia.

Taktie� ona bola varovaná pred silným pokušením, ktoré ju
u� nieko¾ko dní prenasledovalo, a ktoré mohlo by� pre òu nebez-
peèné, èo sa týka sprostredkovaných milostí. Prepadol ju strach,
ktorý pochádzal len zvonku, akoby to, èo povedala svojmu spo-
vedníkovi, mohlo by� len jej vlastným výmyslom. Zaèína váha�,
èi má všetko hovori� svojmu spovedníkovi. Tento strach ju rušil
aj v dôvernej modlitbe. A predsa vo svojom vnútri bola celkom
pokojná a prosila: „Je�iš, nech sa stane len tvoja vô¾a. Posilni
ma, aby som neochvejne vytrvala v plnení tvojej vôle.“

( )

( )

9. marec 1849 - stav chorej

24. apríl 1849
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Stavebné kamene
Al�beta a farár Reichard odpovedali na Bo�iu výzvu v tom,

�e sa rozhodli splni� ju v úplnejpodriadenosti biskupoviRässovi.
Korešpondencia s biskupom postupne ukazuje, ako farár Rei-

chard v januári 1849 poslal prvý návrh a v apríli ïalší,
upravený, v ktorom boli zoh¾adnené pripomienky biskupa Rässa.
Okrem toho Reichard zabezpeèil zodpovedajúci dom v dedine
s ved¾ajšími budovami a záhradou. Nadšenie niederbronnského
farára bolo neskutoèné a niè ho nemohlo zmari�, preto�e bol úpl-
ne presvedèený o tom, �e Bo�iu vô¾u . Toto vyjadril aj
svojmu biskupovi:

Al�beta nachádza svoju istotu v�dy
v hlbšej odovzdanosti sa milujúcemu
Bo�skému Srdcu, ktoré je plné zmilo-
vania.

Pravidiel

treba splni�

(2. apríl 1849)

Koneène mám tú èes�, posla� Vašej milosti výsledok práce, èo
sa týka novej rehole, o ktorej sa u� od urèitého èasu hovorí.
V situácii, v akej sa nachádzam, mi nebolo mo�né skôr to ukon-
èi�. Èo ešte chýba, je dejinný úvod, ako reho¾a vznikla, alebo ako
k jej zalo�eniu inšpiroval Boh. Toto sa mô�e napísa� neskôr, keï
u� reho¾a bude ma� Vaše dovolenie. Pre otvorenie chýba u� len
toto. Viac osôb so záujmom oèakáva aprobáciu, aby smeli vstú-
pi� do tejto rehole.

Vaša milos� sa ma urèite opýta, aké prostriedky máme na za-
kúpenie a ko¾ko peòazí máme, aby sa inštitút otvoril. Odpove-
dám, �e Bo�ia prozrete¾nos�, ktorá sama chce zalo�i� novú
reho¾u, sa zázraèným spôsobom postará o jej zriadenie a udr�ia-
vanie.
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( )

( )

9. marec 1849 - stav chorej

24. apríl 1849
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Stavebné kamene
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Bo�skému Srdcu, ktoré je plné zmilo-
vania.

Pravidiel

treba splni�

(2. apríl 1849)
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V noci, keï chorá upadne do vysokej horúèky kvôli únave
z rozprávania, stoná a �aluje sa priamo Pánovi, �e u� celý rok
musí nies� �a�ké bremeno, preto�e musí prijíma� svetských ¾udí.
Je�iš jej povedal: „Ne�aluj sa. Pozri, pripravujem �a pre svoje
dielo. Ukazujem ti rôzny stav duší a uèím �a, ako im mô�eš
pomôc�. Povedz svojmu spovedníkovi, �e u� èoskoro musí zaèa�
toto dielo. Hneï na zaèiatku, keï som ti udelil svoju milos�,
takto som rozhodol. Svojmu slu�obníkovi udelím mnoho pomoci
a milostí.“

Od tohto okamihu sa cítila, akoby spoèívala v Bohu a bola
k nemu pozdvihnutá vnútornou rados�ou, presvedèená odovzda�
všetko najsvätejšej Bo�ej vôli. Èo sa týka diela zalo�enia rehole,
predkladala svojimi prosbami Bo�skému Srdcu všetko tak, ako
bola ním pobádaná. Jej tú�ba bola taká naliehavá, �e tým ve¾mi
trpela. Jej prosby sú prednášané predovšetkým za jej spovedníka
kvôli tomuto dielu. Oèakáva pomoc, s dôverou v Bo�ie milo-
srdenstvo a jeho lásku, celkom sa ponára do Bo�ského Srdca
Je�išovho.

(21. máj 1849)

142 143

Zlom plný dôvery
Biskup Räss nielen pozorne sledoval zaèiatok zalo�enia reho-

le, ale aj študoval návrh , preveroval ho a upravoval, a�
nakoniec v lete roku 1849 dal svoj súhlas. Farár Reichard zariadil
priestory pre prvé spoloèenstvo a 28. augusta 1849 Al�beta opus-
tila svoj rodný dom a pres�ahovala sa do „Kláštoríka“, ako

nazývali tento reho¾ný dom.

Pravidiel

oby-
vatelia Niederbronnu

(28. august 1849)

Ráno o 9.00 hod. pán H. Theodor de Bussierre a jeho pani
na svojom voze z otcovského domu

do kláštora. Celkom sama, bez cudzej pomoci, mohla nastúpi�
do voza. Pri kláštore vystúpila rovnako sama z voza. Touto
zmenou bola trocha vyrušená. Ako zvyèajne mohla u� v nasle-
dujúci deò prijíma� ¾udí. V noci u� nemala horúèku a cítila sa
spokojnejšia a silnejšia ako predtým. Bola však znepokojená
strachom, �e by mohla by� vnútorne príliš roztr�itá doh¾adom
nad zriaïovaním kláštora a jeho udr�iavaním.

pres�ahovali Al�betu
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2. POSOLSTVO PRE DNEŠOK

Posolstvo je slovo, ktoré sa musí podáva� ïalej, a ktorého
obsah je dôle�itý, aspoò pre tých, ktorí ho majú prija�. V tomto
duchu chceme uva�ova� o textoch, ktoré sú nám predlo�ené
v druhej èasti tejto kapitoly (bro�úry): Slová vèerajška - posol-
stvo pre dnešok.

Predlo�ené texty sú úryvky z dokumentov, ktoré opisujú za-
èiatky kongregácie. Ide o kapitoly ,
„Kláštoríka“ a pouèenia, ktoré sa dávali prvým postulantkám
a sestrám. Dokumenty sú z väèšej èasti od farára Reicharda písa-
né rukou alebo s jeho poznámkami.

Výmena listov medzi Reichardom a biskupom Rässom vrhá
zaujímavé svetlo na zostavenie . Poukazuje
na to, �e farár formuloval text a biskup Räss mal tie� na òom svoj
podiel: preskúmal a upravil ich. Po rôznych opra-
vách predlo�il farár Reichard definitívny text 2. apríla 1849,
ktorý pod¾a jeho mienky zodpovedal pripomienkam biskupa.
Poukazoval zrete¾ne na to, �e predlo�il dve vyhotovenia: jedno
vo francúzštine, ktoré mu pomáhal sformulova� pán Bussierre
a druhé v nemèine, na ktorom pracoval sám, a ktoré je „jasnejšie
a obšírnejšie“.

Aký podiel sa pripisuje matke Alfonze Márii na vypracovaní
?Aký podiel má na tom farár Reichard? Musíme

si polo�i� tieto otázky, preto�e to bola spoloèná cesta obidvoch.
Text napísaný rukou farára Reicharda urèite ukrýva nielen jeho
myšlienky, ale aj myšlienky Al�bety, ktorú pozorne poèúval a sna-
�il sa zapamäta� si jej výpovede a rešpektova� ich. Keï uva-
�ujeme o tom, aký postoj mal k uèeniu viery a ,
myslí sa tie� aj na rozhovoryAl�bety s Vykupite¾om, teda na spô-
sob, akým pochopila tajomstvo Bo�ej prítomnosti.

Prvých pravidiel Kroniky

Prvých pravidiel

Prvé pravidlá

Prvých pravidiel

Svätému písmu
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Prijmime teda text ako posolstvo, ktoré
obdr�ali sestry Bo�ského Vykupite¾a od svojich zakladate¾ov.
Správy vybraté z kroniky, nám pomô�u lepšie chápa� konkrétnu
realizáciu Bo�ích vnuknutí vo všednom dni. Prijmime ducha za-
lo�enia cez slová a zvyky vtedajšej doby, aby tento duch prenikol
dnes aj náš �ivot!

Pravá vernos� duchu zakladate¾ov by mohla pozostáva� v tom,
�e hlboko prenikneme do podstaty ich spirituality, aby sme mohli
vydáva� svedectvo nášho poslania o Je�išovej milosrdnej láske
v dnešných zmenených èasoch. Pritom v�dy platí:

(porov. 12, 3)

Prvých pravidiel

„Èerpajte
z prameòov spásy...“ Iz .

147

Srdce obrátené ku Kristovi

Srdce Je�išovo, plné milosrdenstva
Od tej doby, keï sa Al�beta ako die�a pýtala na zmysel krí�a,

rozjímala v�dy znovu o tajomstve Je�iša Krista, Vykupite¾a.
V Srdci Je�išovom, plnom milosrdenstva, videla nevyèerpate¾ný
prameò slú�iacej lásky.

Bo�í Syn uskutoèòuje
Bo�ie pris¾úbenie

pozorne a milosrdne
ako èlovek medzi ¾uïmi.

Hovorí všetkým,
�e Boh ich miluje

a túto Bo�iu lásku zjavuje
vo svojich skutkoch

a slovách.

Tým,
ktorí ho chcú nasledova�,
otvára cestu a pozýva ich,

aby konali tak ako on.

Uèeníci majú formova�
svoje srdce

pod¾a Je�išovho srdca.
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Z Prvých pravidiel

I. kapitola

Mk

Je zrejmé, preèo je táto reho¾a
zriadená ku cti Bo�ského Srdca
Je�išovho a Nepoškvrneného Srd-
ca Panny Márie. Dcéry Bo�ského
Vykupite¾a si majú uctieva� tieto
najsvätejšie Srdcia predovšetkým
napodobòovaním dobroèinnosti
voèi núdznym, èo je vlastne ich
najkrajšia úcta. A skutoène, kde
nájdeme srdce, ktoré bolo milo-
srdné voèi chorým a núdznym, keï
nie v Bo�skom Srdci Je�išovom?
Len otvorme evanjelium, potom
nájdeme ka�dý krok Bo�ieho Syna
oznaèený dobroèinnos�ou voèi chu-
dobným a utláèaným. Jediné slo-
vo núdzneho alebo jeho príbuz-
ných staèilo, aby sa pohlo súcitné
Je�išovo srdce. „Pane, ak chceš,
mô�eš ma oèisti�!“ povedal mu ma-
lomocný. Je�iš mu hneï odvetil:
„Chcem,buïèistý!“ ( 1,40-41).

149

„Pane, sluha mi le�í doma ochrnutý a hrozne trpí“ povedal
mu stotník z Kafarnauma. Je�iš mu odpovedal: „Prídem a uzdra-
vím ho“ A pomohol ešte tisícom iných bez toho, aby
po prednesení svojich prosieb museli dlho èaka�.

Prorok Izaiáš uviedol obdivuhodnú pomoc chudobnému cho-
rému ako jeden z poznávacích znakov, pod¾a ktorých mo�no
spozna� Mesiáša: „Povedzte malomyse¾ným: „Vzchopte sa, ne-
bojte sa, h¾a, váš Boh! Príde pomsta, Bo�ia odplata, sám príde
a spasí vás.“ Vtedy sa roztvoria oèi slepých a uši hluchých sa
otvoria. Vtedy s�a jeleò bude skáka� chromý a jazyk nemého
zaplesá“

Na túto predpoveï sa odvolal aj Je�iš, keï povedal Jánovým
uèeníkom, keï sa ho prišli opýta�, èi je to on, kto má by� poslaný:
„Choïte a oznámte Jánovi, èo poèujete a èo vidíte: Slepí vidia,
chromí chodia, malomocní sú èistí, hluchí poèujú, màtvi vstávajú
a chudobným sa hlása evanjelium“

Rovnako teda ako sa Je�iš dal spozna�, �e je pris¾úbený Vy-
kupite¾ úèas�ou na obdivuhodnej a èinnej láske k blí�nemu,
taktie� chce, aby bola èinná láska poznávacím znamením, pod¾a
ktorého poznajú jeho uèeníkov: „Pod¾a toho spoznajú všetci,
�e ste moji uèeníci, ak sa budete navzájom milova�“

Bo�ské Srdce Je�išovo má by� vzorom, pod¾a ktorého sa ma-
jú formova� srdcia jeho nasledovníkov. On je milosrdný Sama-
ritán, na príklad ktorého nás sám upozoròuje a dodáva: „Choï
a rob aj ty podobne!“

Mt

Iz .

Mt .

Jn .

Lk

( 8, 5-7).

( 35, 4-6)

( 11, 3-6)

( 13, 35)

( 10, 30-37).
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Mt

Iz .

Mt .

Jn .

Lk

( 8, 5-7).

( 35, 4-6)

( 11, 3-6)

( 13, 35)

( 10, 30-37).
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Necha� sa zasiahnu�
jeho láskou

I. kapitola § 2

Láska k Bohu a láska k bratom a sestrám sú jedno.

1 Kor

1 Jn

Mt ;
Gal ,

Aby sa dobré dielo konalo s horli-
vos�ou a bolo záslu�né pred Bohom,
musí sa kona� kvôli Bohu. Bez tohto
úmyslu je všetko chladné a prázdne,
lebo ka�dá prirodzená pohnútka k dob-
ru je slabá a nemô�e dosiahnu� nad-
prirodzené zásluhy.

„Keby som robil všetko dobro,“ hovorí svätý Pavol, „a lásky
by som nemal, bol by som ako cvend�iaci kov a zuniaci cimbal“

„Kto nemiluje,“ píše sv. Ján, „ostáva v smrti“ Lás-
ka, o ktorej tu hovoria obaja apoštoli, ako o dôvode k dobroèin-
nosti, nie je len láska k blí�nemu sama, ale aj láska k Bohu;
preto�e láska k Bohu a láska k blí�nemu sú jedno, nemô�u sa
od seba oddeli�. Opravdivá láska k blí�nemu musí ma� v�dy
za základ lásku k Bohu, blí�ny má by� milovaný kvôli Bohu.
Kto teda slú�i ¾uïom a tým sa sna�í zapáèi� ¾uïom, alebo h¾adá
¾udskú chválu, ten u� dostal svoju odmenu, tak ako farizej
v evanjeliu ten nie je, ako sa vyjadril svätý
Pavol, slu�obníkom Krista a preto nemô�e
od neho oèakáva� odmenu.

( 13, 1).

( 3, 14).

(porov. 6, 2.5.16)
(porov. 1, 10)
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Milova� kvôli Bohu, znamená milova� ako Boh - milova�
a slú�i�ako slú�il Je�iš: celkom saobetovaldielunebeskéhoOtca.

To je podstata, ktorá dáva zmysel a úplnos� �ivotu sestier
Bo�ského Vykupite¾a.

Preto sestry Bo�ského Vykupite¾a pri svojej slu�be lásky ne-
majú ma� v úmysle niè iné ako dosiahnutie za¾úbenia u Boha.
Podoba� sa Bo�skému Srdcu Je�išovmu a Nepoškvrnenému Srd-
cu Panny Márie. V osobe chudobného chorého majú slú�i� samej
osobe Je�iša Krista, mysliac na slová Vykupite¾a: „Èoko¾vek ste
urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste to urobili“
Mt .( 25, 40)
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Necha� sa preniknú� jeho Duchom
Nielen Je�iša prija� ako vzor, ale necha� preniknú� vlastné

srdce Je�išovým Duchom, identifikova� sa s ním. Potom bude
Je�iš v nás �i� a kona�.

(porov. 4, 11).

.

13

14

Duch dcér Bo�ského Vykupite¾a musí by� Duchom Je�iša
Krista... Pod¾a tohto vzoru musia èlenky rehole usporiada� svoj
vonkajší a vnútorný �ivot. Tento Duch ich má neustále a mocne
o�ivova�, a� sa prejaví v celom ich vonkajšom bytí, a nakoniec -
ako hovorí Apoštol - aby sa Je�išov �ivot prejavil aj v ich smr-
te¾nom tele

Preto musia ka�dý deò rozjíma� o �ivote, a predovšetkým
o Je�išovom utrpení. Musia sa usilova� kráèa� stále pred Bohom
a vïaka neustálej modlitbe zotrváva� v uzobranosti duše

2 Kor

13
14

porov. M. Nagel, , s. 41-52.
porov. M. Nagel, , s. 51-52.

�ivotné pramene Kongregácie
�ivotné pramene Kongregácie
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Srdce obrátené k sestrámbratom a

Vidie� a spolucíti�
Tak, ako Je�iš videl a vnímal ka�dé utrpenie, podobne aj my

máme vidie� a chápa� ka�dú situáciu, osta� blízko reality a spolu-
cíti�.

V úvode k sa odzrkad¾ujú Al�betine skúse-
nosti z prvých rokov jej choroby.

( 5, 7)

Prvým pravidlám

Jn

Navštevova� chorých a prostredníctvom duchovnej a teles-
nej pomoci im pomáha�, je urèite jedným z najkrajších skutkov
milosrdenstva.

Ïaleko poèetnejšie sú však mestá a osady, v ktorých sa neda-
jú nájs� �iadne útulky pre trpiacu chudobu a nemô�u sa ani zria-
di� pre nedostatok prostriedkov. Preto sa èasto stáva, �e chudob-
ný chorý musí úboho trpie� biedu a vzdycha� s tridsa�osem rokov
chorým pri rybníku v Jeruzaleme: „Pane, nemám èloveka, èo by
ma spustil do rybníka, keï sa zvíri voda“ .

Do príbytkov chorých mo�no prís� nieko¾kokrát, bez toho,
aby sme stretli èloveka, ktorého by sa chorý doèkal a vystriedal

od slu�by v bdení. Títo toti� èasto trpia
viac, ne� sám chorý; ustarostení o vlastný �ivot musia èasto
opusti� chorého bez pomoci, aby si sami zaobstarali �ivobytie.
Súcit s jeho vlastnými príbuznými zväèšuje bolesti chorého.

Neraz sa stáva aj to, �e pri chorom stretneme súèasne nieko¾-
kých milosrdných ¾udí, tak�e jeho dom je naplnený priate¾mi
podobne ako Jóbov, èím sa chorému viac pri�a�í ako pomô�e.

príbuzných vyèerpaných
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Èo sa týka odvarov, nápojov a vý�ivnej stravy, chorý nieke-
dy musí èaka� viac dní a inokedy mu zasa

pošlú viac, ako je schopný pou�i� alebo uschova�. Èasto je
to aj neúèelná strava, ktorá je pre chorého viac škodlivá ako
u�itoèná.

Taktie� chorí odmietajú pomoc lekára èasto z jedinej príèiny:
nemô�u si zaobstara� predpísané lieky. Tie� sú choroby, proti
ktorým by v poèiatkoch pomohol aj nepatrný liek, ale po zaned-
baní sa stanú nato¾ko vá�nymi, �e u� niè nepomô�e.

Dôle�itým bodom je aj èistotnos�, ktorá má pre chorého tak-
mer rovnaký úèinok ako lieky. Chorý neraz le�í ve¾mi smutný.
Kvôli nedostatku poste¾nej bielizne musí nieko¾ko dní trpie�
v biednej a zneèistenej posteli, prípadne, poèas prania bielizne
musí le�a� aj na holej posteli. Je tu ešte mnoho iných vecí, ktoré je
potrebné chorému, ale chudobný k nim nemá prístup.

zo všetkých strán
naraz

zaobstara�

155

Kona� a slú�i�
Ako Je�iš svojimi skutkami a zna-

meniami naplnil svoje poslanie, je potreb-
né kona� aj nám a premeni� všetko
v skutok, nako¾ko je to len mo�né,
bez rozporu medzi tým, èo sa odporúèa
a tým, èo sa realizuje. Nezanedbate¾ný
význam majú aj zdanlivé malièkosti:
bielizeò, strava èi návšteva...

Výber z prvých strán Kláštoríka v Niederbronne

Na sviatok sv. Terézie - 15. október 1849

Kroniky

V tento sviatok veèer prišli prosi� o pomoc pre chudobnú
chorú �enu, ktorá u� nieko¾ko dni trpela ve¾kými pôrodnými
boles�ami. Pre zlé poèasie sestra Alfonza nemohla ís� sama
k tejto chorej. Poslala dve postulantky s bielizòou. Vymenili
biednu a ve¾mi špinavú poste¾nú bielizeò a vzali ju do kláštora,
aby ju vyprali. Postulantky sa tie� postarali, aby chorá dostala
vý�ivnú polievku.

Dòa 16. októbra Pán povedal sestre Alfonze Márii, �e sa mu
páèi, ak sa modlí za tých, ktorí sa nachádzajú v nebezpeèenstve
hriechu.

Veèer, v ten istý deò, išla sestra Alfonza osobne, sprevádza-
ná jednou postulantkou, ku chorej �ene. S postulantkou vyme-
nila znovu poste¾nú bielizeò, umyla chorú, ktorá kvôli nepríjem-
nej chorobe a neèistote ve¾mi zapáchala.

Táto návšteva mala na chorú priaznivý vplyv, lebo ešte v ten
veèer sa jej stav zlepšil. Sestra Alfonza ju navštívila ešte raz,
aby videla, èi sa postulantka o òu dobre postarala. Napokon sa
v noci museli pri nej strieda� s príbuznými chorej.

„ “
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Dòa 28. októbra prišli znovu prosi� o pomoc pre chorého
mu�a, ktorého �ena bola protestantkou. Sestra Alfonza sprevá-
dzaná postulantkou, išla do domu chorého, aby mu dala èistú
koše¾u a vymenila poste¾nú bielizeò. Chýbalo mu obidvoje. Úbo-
hý mu�, ktorý u� zápasil so smr�ou, le�al u� nejakú dobu na svo-
jom úbohom, mokrom lô�ku. Jeho sk¾úèená �ena nemala èistú
bielizeò, aby mu ju mohla vymeni�.

V izbe bolo viac susedov, keï vstúpila sestra Alfonza, všetci
zmeraveli, keï ju videli. Ale ona sa láskavo rozprávala s chorým
a prítomnými a potešila ich. Povzbudzujúc ustarostenú �enu,
pris¾úbila jej pomoc a odišla.

Keï sa vrátila do klášto-
ra, odobrala sa do kaplnky,
aby sa modlila ru�enec a bola
prítomná na po�ehnaní. Bolo
to v nede¾u veèer. Ïakovala
Pánovi za pomoc, ktorú jej
práve udelil, odprosovala
za seba a celkom detinsky
sa mu prihovárala: „Pozri,
môj milý Je�iš, doplò to,
èo som ja neurobila dobre.
Pozri, aké je na mne všetko
nedokonalé, nahraï nedoko-
nalé.“ Odprosovala aj za nie-
ktoré osoby, ktoré boli prí-
tomné pri chorom a videla
do ich vnútra, �e pohàdajú
reho¾ou.

Od 18. októbra, keï sa zaèalo zimné školské vyuèovanie,
sa všetky chudobné deti z osád, ktoré patrili do farnosti, stra-
vovali v kláštore. V skutoènosti u� od 30. októbra osemnás�
takýchto detí dostávalo ka�dé ráno raòajky: polievku, chlieb
a neskôr obed. Ve¾mi chudobné deti obce, aby mohli chodi�
do školy, tie� sa stravovali v kláštore.

Od dnes, 30. novembra, sa bude v kláštore ka�dý školský deò
stravova� dvadsa�sedem detí, ktoré dostanú aj obleèenie.

V tento veèer, okolo polnoci, prišla jedna postulantka, ktorá
bdela pri umierajúcom, aby povedala sestre Alfonze, �e si ju
z Bo�ej vôle �iada, aby ho prišla ešte túto noc navštívi�. Sestra
Alfonza, ktorá niè nechcela urobi� bez dovolenia svojho spo-
vedníka, �iadala ho o to. Aj keï vtedy ve¾mi trpela, s rados�ou
sa odobrala do chatrèe chorého, ktorý bol dos� ïaleko od kláštora
a le�al na vàšku. Chorý bol zmietaný vnútornou úzkos�ou.
Hovorila mu o dôvere v Boha, modlila sa s ním, povzbudzovala
ho a ostala s ním a� do polnoci. Chorý bol ve¾mi potešený, jeho
strach zmizol, s natešeným srdcom a �iariacou tvárou sa poïa-
koval sestre za jej návštevu. Viacerí mu�i, ktorí tam boli prítom-
ní, stáli hlboko pohnutí od dojatia. Pán udelil sestre Alfonze
takú silu, �e sa na druhý deò cítila silnejšia ako obyèajne. Tento
mu� je toti� ten, o ktorom u� bolo vyššie spomínané, a ktorého
�ena je protestantka.

Dòa 10. decembra prišla ráno do kláštora protestantská �ena
a prosila o pomoc pre chudobného chorého chlapca, ktorý bol tie�
protestant. Sestra Alfonza poslala hneï dve postulantky ku cho-
rému. Vymenili mu poste¾nú bielizeò za èistú, ktorú priniesli
so sebou z kláštora. Keï�e sa niekto staral o chorého, chodili
postulantky len ka�dý druhý deò na návštevu, aby videli, èo
potrebuje.
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Dòa 17. decembra sa po prvýkrát stalo, �e museli prija�
do kláštora niekoho z opustených chorých. Bolo to asi 15-roèné
dievèa, ktoré bolo v slu�be u protestantov - malo vysokú
horúèku a u� nieko¾ko dní le�alo na úbohom lô�ku na zemi
v kúte izby. Dòa 25. decembra toto dievèa zomrelo. Kláštor
zaplatil všetky pohrebné výdavky.

158

Všetko prija�
a všetko darova�
Ako Je�iš pri všetkom, èo konal,

zotrvával v láske svojho Otca, tak má-
me �i� skrze vnútornú modlitbu s ním:
upriami� poh¾ad na neho, prijíma�
všetko skrze neho a všetko skrze neho
dáva�, aby sa Je�išov �ivot prejavil
na našom smrte¾nom tele (porov.

, 1 § 3).

Z Kláštoríka v Niederbronne

26. október 1849

Prvé
pravidlá

Kroniky

Dôverné spojenie a zjednotenie sa (sestry Alfonzy Márie)
s Bo�ským �eníchom pretrváva aj poèas jej èinnosti cez deò. Niè
ju neruší, niè nie je schopné ani na okamih ju odlúèi� od neho.

Pri ka�dej èinnosti ho prosí o pomoc. Ka�dú zále�itos�, ktorú
má rieši�, mu odporúèa ako jeho vlastnú zále�itos�. Predkladá
mu svoje slabosti, svoju nevedomos� a v�dy opakuje, �e sama
od seba nemô�e niè.

Toto spojenie s Pánom prechováva v celkom jednoduchom
rozhovore, s ve¾kou detinskou dôverou a jednoduchos�ou srdca.
Ak má napr. prija� cudzie osoby alebo vies� postulantky alebo
nieèo v dome zariadi�, s prirodzenou jednoduchos�ou povie svoj-
mu Bo�skému �eníchovi: „Môj milý Je�iš, urob to teraz ty sám.
Ty vieš, �e ja niè neviem. Je to tvoja vec, urob to!“ Pri prijímaní
osôb: „Povedz teraz týmto osobám, èo im chceš poveda�. Uè ich.“
Keï sa modlí alebo je ponorená do rozjímania a vtedy ju odvo-
lajú, povie svojmu Bo�skému �eníchovi: „Pozri, môj milý Je�iš,
volajú ma robi� nieèo iné. Poèkaj trochu.“

„ “
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Je vá�na a úctivá, ale predsa v jej výraze tváre vládne v�dy
skromná veselos�, ktorá je milá a prí�a�livá. Chce, ako jej pa-
trónka svätá Terézia, aby sa v�dy napredovalo na ceste modlitby
s detinskou dôverou, nevyumelkovane, v jednoduchosti srdca,
s pokojom a rados�ou. A toto sa usiluje stále vštepova� aj postu-
lantkám.

V tento deò sa zdala sestra Alfonza akoby celkom iná osoba.
Po celý deò vzdávala Bohu vïaky za milos�, ktorú dostala.
Musela sa premáha�, aby nevypukla v hlasité plesanie.

V noci o pol dvanástej zotrvávala vo svojej izbe v ïakovnej
modlitbe pred obrazom Panny Márie a modlila sa s takou dôve-
rou, ako ešte nikdy predtým. Raz sa obracala k Bo�ej Matke,
potom zasa k svätému Alfonzovi, k svätej Terézii a prosila ich
o pomoc: „Mária, moja milá Matka, zmiluj sa nado mnou a prijmi
ma ako svoje die�a. Pozri sa, teraz
mám zastáva� úlohu matky pri týchto
de�och. Ako to mô�em zvládnu� sama,
keïsomtakáúbohá?Zmiluj sanadmo-
jou úbohos�ou! Vypros mi u svojho
Syna, môjho Bo�ského �enícha, láska-
vé materinské srdce, ako je tvoje. Vy-
pros mi dar rozumu, múdrosti a pozna-
nia.“

Svätý Alfonz, svätá Terézia, po-
zrite sa na to �a�ké bremeno, ktoré mi
bolo ulo�ené, pomô�te mi! Pomô�te
mi! Orodujte za mòa!“

Veèer 2. január 1850 - deò jej reho¾nej profesie

160 161

„Pozri, môj Bo�ský �eních, nemô�em sa ulo�i� na odpoèi-
nok, ešte raz sa chcem k tebe obráti�. Svoje srdce vkladám
do tvojho, vezmi si ho a daj mi tvoje. Bojím sa, �e �a urazím alebo
zarmútim (pri vedení spoloèenstva). Nedopus� to. Prijmi moju
vô¾u a odstráò, èo by �a mohlo urazi� alebo zarmúti�.“

Polo�ila mu k nohám všetky deti, ktoré jej boli zverené
a prosila pre nich po�ehnanie a jeho milos�. Bála sa vola�
matkou spoloènosti. Prosila: „Pozri, na týchto tvojich dcérach je
ešte potrebné ve¾a urobi�. Ty sám formuj ich srdcia. Ja nemô�em
niè robi�, som tak úbohá, urob to ty.“
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By� pripravený na prelom
Ako Je�iš, ktorý prišiel k ¾uïom, aby

všetkých priviedol do domu svojho Otca,
treba veri� v poslanie, ktoré je nám zvere-
né a odvá�ne sa vyda� na cestu.

Rady matky zakladate¾ky prvým ses-
trám.

Povzbudenia duchovného otca pred pr-
vým vyslaním sestier.

Všade �iadajú sestry...15

Všade �iadajú sestry, preto vás prosím, aby ste sa cvièili
vo všetkom, tak vonkajšom ako aj vnútornom. Èo vám zvláš�
radím: stále sa cviète vo vnútornej modlitbe, v mlèaní, aby
dobrotivý Boh mohol pôsobi� vo vašich srdciach. Uva�ujte,
sestry, èo od nás vy�aduje náš stav. Je vynikajúcejší, ne� si to
vieme predstavi�. Keby sme si to naozaj zvá�ili, ko¾ko duší by
mohlo by� zachránených! Pochopme, èo nám Boh zveril! Máme
pomôc� mnohým dušiam, ktoré boli vykúpené predrahou krvou
Je�iša Krista. Máme sa usilova� získa� !

Z našej strany by to bola chyba, keby sme boli nedbalé a nena-
máhali sa zo všetkých síl zachráni� tieto duše našou dobroèin-
nos�ou, stálou oporou a prosbou k Bohu o milos� a milosrden-
stvo.

Usilujte sa, aby ste sa oslobodili samé od seba. Cviète sa
v opravdivej pokore, sebazaprení a v poslušnosti. A usilujte sa
premôc� sebalásku. Pripravujte sa, preto�e èoskoro prvé z vás
budú poslané na apoštolát, kde budete ma� to š�astie pracova�
na záchrane duší.

ich

15 matky Alfonzy Márie Eppingerovej.Príhovory
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Neprišli ste do tohto domu, aby ste v òom ostali...16

Ako ve¾mi máte dôverova� Bohu, keï ste poslané pracova�
vonku.

Deti moje, neprišli ste do tohto domu, aby ste zostali v òom.
Nie, vy sa musíte ponáh¾a� na pomoc trpiacim, ku ktorým ste
poslané. Toto je vô¾a vášho �enícha. Prosím vás, nebojte sa,
dobrotivý Boh bude s vami a vy budete �asnú� nad milos�ami,
ktoré vám dá, ak mu ostanete verné. Nedopustí, aby ste upadli
do pokušenia. Vo všetkých nebezpeèenstvách a za ka�dých
okolností, kde budete uskutoèòova� svoje povolanie, budete
zabezpeèené proti všetkému, èo vás stretne! Všetky šípy zlého
ducha dopadnú na vaše srdce ako na skalu a odrazia sa od neho
bez toho, aby vám uškodili.

Ale vy musíte verne kona� to, èo vám je zverené. Usilujte sa
opravdivo cvièi� vo všetkých ènostiach, kým ste v tomto dome.
Keï potom pôjdete do príbytkov chudobných chorých, proste
ustaviène dobrého Boha, aby ste týmto chorým slú�ili pod¾a jeho
vôle. Predovšetkým sa musíte stara� o spásu duše chorého, aby
ste splnili svoju úlohu a zachraòovali duše.

16 Príhovory farára Reicharda sestrám v kaplnke pred náv�tevou chorých.
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Všetko
prenecha�
Bohu
Ako Je�iš vo všetkom

plnil Bo�iu vô¾u, rovnako
je potrebné plni� zverené
úlohy v jeho mene: dáva�
a nepoèíta�; prosi� o mi-
los� otvoreného srdca, lebo
„nemáme ma� iný cie¾,
ako páèi� Bohu“. Sprá-
va� sa tak, ako to vy�adu-
jú .

sa

Pravidlá

Na èom má zále�a� sestrám Bo�ského Vykupite¾a, ktoré slú-
�ia chorým?

Keï sestry idú do domu chorého, nech dodr�iavajú mlèanie aj
vtedy, ak cestou stretnú iné osoby. Mlèanie porušia len v nut-
nom prípade a aj to èo najstruènejšie. Uzobrane uva�ujú, �e
v chorom chcú slú�i� osobe Je�iša Krista. Vo svojom vnútri pro-
sia Pána o osvietenie a poznanie, ako mô�u poèas slu�by pomôc�
duši, ktorú on vykúpil za tak drahú cenu. Prosia ho, aby po�eh-
nal ošetrovanie, ktoré vykonajú pri chorom, aby ošetrovaný do-
siahol spásu svojej duše.

Keï prídu k lô�ku chorého, milo ho pozdravia peknými, a Je-
�išovi tak prislúchajúcimi, slovami: „Pochválený buï Je�iš
Kristus!“ Potom sa krátko s ve¾kou láskou a v¾údnos�ou opýtajú
pacienta na jeho chorobu a utrpenie. S rovnakou miernos�ou
sa opýtajú príbuzných chorého, ako ho doposia¾ ošetrovali a aké
sú jeho potreby.
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Pri návrate z domu chorého, rov-
nako ako pri odchode do domu cho-
rého, musia zachováva� mlèanie.
Znova sa modlia vo svojom vnútri
k milosrdnému Bohu, aby prijal ich
nepatrné slu�by, ktoré mu v osobe
chorého preukázali, aby ich po�eh-
nal, a aby tým duša chorého do-
siahla spásu. Pokorne prosia o odpus-
tenie chýb, za všetko nedokonalé
a chybné, èo sa mohlo do ich slu�by
vkradnú�. O príhovor na tieto úmys-
ly prosia Bo�iu Matku, svätého
Alfonza a svätú Teréziu.

Po ich návrate do reho¾ného domu
sa zastavia najprv v kaplnke, kde
pok¾aknú pred Bohom na kolená,
prosia o osvietenie a odvahu, aby
o všetkom, èo poèas ošetrovania cho-
rého za�ili, mohli poda� presnú sprá-
vu predstavenej. Zakrátko, po pri-
bli�ne piatich minútach modlitby,
idú k predstavenej a predlo�ia jej
otvorene, pomaly a jednoducho všet-
ko, èo bolo príjemné, potešujúce
alebo nepríjemné a �a�ké v ich slu�-
be pri chorom.
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�enie nás Kristova láska...

Neš�astná cholera v roku 1854 bola skúšobným ohòom
pre spoloèenstvo. Tu sa ukázalo prekvapenému svetu, aký duch
obetavosti a hrdinskosti sa ukrýva v mladom spoloèenstve
a s akým umením dokázala matka Alfonza Mária formova� ¾udí
pre Boha poèas piatich rokov existencie kláštora. S radostným
srdcom vychádzali mladé sestry do okolia postihnutého nákazou,
kde bola potrebná ich pomoc... Generálna predstavená, ktorej
duša horela pre Boha a trpiacich ¾udí, oduševòovala malý zástup
svojich sestier, ktoré vychádzali na bojové pole lásky k blí�-
nemu.17

Moje milované deti!
Aký vzácny je pre vás, sestry Bo�ského Vykupite¾a, tento

hrôzostrašný èas, keï choroby prepukli takým ukrutným
spôsobom, �e im ¾udská prirodzenos� pod¾ahla! Deti moje,
zvláš� tu platí, aby ste zachraòovali duše, ktoré boli vykúpené
drahou krvou nášho Bo�ského Spasite¾a, a ktoré smr� berie tak
rýchlo a nepripravené!

17 L. Pfleger, 1921, nemecky, s. 36.Kongregácia sestier Bo�ského Vykupite¾a,
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Nech je ich veèná spása vašou najnaliehavejšou a najdô-
le�itejšou úlohou. Keï budete vyèerpané únavou, pre�a�ené
odporom a znechutením, ponáh¾ajte sa ku krí�u, rozjímajte,
pre koho a preèo zomrel Bo�í Syn takouto poni�ujúcou a trpkou
smr�ou. Pre koho? - Ach, pre nás všetkých! - Preèo? - Aby
zachránil naše duše od veèného zatratenia a aby nám otvoril
nebo! Pri poh¾ade na nášho Spasite¾a umierajúceho na krí�i
spoznáte cenu duší. Spoznáte, akú cenu má v jeho oèiach jedna
jediná duša, pre ktorú bol ochotný zomrie�, len aby ju zachránil!
Pozbierajte teda odvahu, milované deti, nepoèúvajte hlas
prirodzenosti, ktorá sa vzpiera a chce vás premôc�! Akou úte-
chou vám bude na smrte¾nom lô�ku, keï budete môc� poveda�:
Svoju kvitnúcu mlados� som zasvätila slu�be Pánovi! Z lásky
k nemu som sa zriekla všetkého, èo mi svet ponúkal a èo som
mohla od neho oèakáva�. Smela som �i� ako nevesta Krista
a teraz, keï zomriem ako obeta lásky k blí�nemu, je to pre mòa
š�astie!

Nebojte sa, milované dcéry v Kris-
tovi, keï sa cítite vyèerpané namá-
havou prácou a noènými slu�bami,
keï vás prepadne únava, keï sa cítite
chladné alebo vyprahnuté pri rozjí-
maní a pri modlitbe! Aby ste sa dobre
modlili a rozjímali, na to nie je potreb-
ný pocit zbo�nosti a prelievanie såz.
Vzbuïte v sebe tú�bu zbo�ne sa mod-
li� a rozjíma�, konajte všetko s èistým
úmyslom - duchovné i telesné skutky
milosrdenstva - a ostatné prenechajte
Bohu.
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Ešte nieèo vám musím poveda�, deti moje: chráòte sa
pred márnou slávou. Utekajte pred ¾udskou pochvalou, nikdy ju
nevyh¾adávajte, pozerajte len na to, aby ste sa páèili Bohu!
Usilujte sa nasledova� Bo�ského �enícha v láske, skromnosti
a pokore! On miluje pokorných a dáva im svoju milos�!
Poslúchajte sa navzájom a srdeène sa milujte! Nezabudnite
na slová, ktoré som vám u� viackrát opakovala: Trpte, modlite
sa a mlète!18

18 matkyAfonzy Márie sestrám, ktoré mali o�etrova� chorých
na choleru. Porov. L. Pfleger, 1921, nemecky, s. 37.
Príhovory

Kongregácia...,
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„Matka Alfonza Mária dostala osobitný dar Bo�ej milosti:
rozjíma� o tajomstve vykúpenia, �i� z neho a pomôc� aj iným
nájs� cestu k tomuto tajomstvu. Jej povolanie Cirkev uznala ako
pravé.

Dojatá Bo�ou láskou matkaAlfonza Mária cíti, �e ju Boh osob-
ne prijíma so všetkými jej schopnos�ami, slabos�ami a hriechmi
a miluje ju rovnako ako všetkých ¾udí.

V rozjímaní o Bo�ej láske k ¾uïom mimoriadnym spôsobom
preniká do tajomstva Kristovho utrpenia a smrti. S neotrasite¾nou
vierou a dôverou sa v�dy viac otvára nekoneènej Bo�ej láske
a milosrdenstvu, ktoré sa zjavili v Je�išovi Kristovi.

Cíti hlbokú boles� nad tým, �e Bo�ia láska nie je pochopená,
�e èlovek nedoceòuje svoju hodnotu a dôstojnos�, uzatvára sa
do hriechu a h¾adá š�astie mimo Boha.

Súèasne sa v nej objavuje silná tú�ba da� èloveku za�i�, ako
ve¾mi ho Boh miluje a chce jeho skutoèné š�astie. Stiesòuje ju
všetko, èo preká�a èloveku, aby miloval a bol š�astný.

S prekvapujúcou odvahou odpovedá matka Alfonza Mária
na Bo�ie volanie a zakladá kongregáciu. V presvedèení, �e Boh ju
k tomu volá, chce pomáha� v akejko¾vek núdzi, ktorú vidí vo svo-
jom okolí. Neh¾adí na spoloèenské postavenie a vierovyznanie,
obracia sa ku všetkým ¾uïom bez rozdielu a privádza ich
ku Kristovi.

Poznanie Bo�ej ve¾kosti
a vlastnej neschopnosti ju robí
hlboko poní�enou a bezvý-
hradne sa mu odovzdáva. Tak
mô�e Boh v nej a cez òu pôso-
bi�. S jeho pomocou je schop-
ná vykona� dielo, pre ktoré je
vyvolená.“19

19 2, 1984.�ivotné pravidlá,
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