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SO SVÄTÝMI TERÉZIAMI (4)
Ahoj, kamaráti!
– Teréziu, na ktorú si posvietime tento týždeň, voláme aj Matkou milosrdenstva.
– Je to Matka Tereza z Kalkaty. Počuli ste už
o nej?
– Starala sa o chorých a chudobných v Indii, Svetlúšik. A keď bol pápež František
na Slovensku, navštívil aj dom v Petržalke,
v ktorom pôsobia jej nasledovníčky, sestry
z Kongregácie misionárok lásky.
– Matku Terezu a jej sestry spoznáte podľa
bielo-modrého rehoľného rúcha na spôsob
indických šiat – sárí. Ale my si, Dobromilka,
posvietime najmä na milosrdenstvo, ktoré
svätá Matka Tereza rozdávala na každom
kroku.

Skutky
telesného milosrdenstva
 Dávať jesť hladným
 Dávať piť smädným
 Odievať nahých
 Prichýliť pocestných
 Navštevovať chorých
 Poskytovať pomoc väzňom
 Pochovávať mŕtvych

Skutky
duchovného milosrdenstva
 Poúčať nevedomých
 Dobre radiť pochybujúcim
 Napomínať hriešnikov
 Trpezlivo znášať krivdu
 Odpúšťať ubližujúcim
 Tešiť zarmútených
 Modliť sa za živých a mŕtvych

Modlitba za druhých

SKUTKY
MILOSRDENSTVA
Viete, ktoré to sú, kamaráti? Istotne je veľa spô
sobov, ako si vzájomne preukazujeme milosr
denstvo, ale najčastejšie sa môžeme stretnúť so
7 telesnými a 7 duchovnými skutkami milosr
denstva, ktoré sa spomínajú aj v Biblii.

Posledný vymenovaný skutok milosrdenstva
je vlastne najpoprednejší. Vždy ním môžeme
začať pomáhať a meniť i svoje srdce – ešte
skôr, než sa pustíme do práce rukami.
Občas sa stáva, že aj napriek mnohým sna
hám nie sme schopní pomôcť druhým inak
ako modlitbou. V takom prípade sa modlitba
stáva najvýraznejším prejavom
lásky. A práve tento skutok
milosrdenstva môžeme pre
ukázať tým, ktorí zomreli a sú
vo večnosti.
Matka Tereza, ktorej celý život
bol popretkávaný telesnými
a duchovnými skutkami mi
losrdenstva, o tom povedala:
„Mesiac november sa začína
dvomi krásnymi dňami: sláv
nosťou Všetkých svätých a Spo
mienkou na všetkých verných
zosnulých. Svätá matka Cirkev si
spomína na všetky deti, ktorým
dala Ježišov život skrze krst. A ony
sú už buď doma s Ježišom v nebi,
alebo čakajú v očistci, až sa tam raz
dostanú. Vieme, že tento mesiac si
na ne máme spomínať s výnimoč
nou láskou a starostlivosťou tak,
že sa budeme modliť k nim i za
ne.“

Každá tvoja modlit
ba za zosnulých, náv
števa cintorína alebo
svätej omše s úmys
lom za zomrelých, je
tvojím veľkým skut
kom duchovného
milosrdenstva.
Aj svätá Matka
Tereza z Kalkaty
ťa k tomu po
zýva: „V deň
Spomienky
na všetkých
verných zosnu
lých sa modlíme
za všetkých, ktorí
trpia v očistci a k Bohu
majú ešte ďaleko. Všetci
sme tu nato, aby sme milovali Boha; nie sme tu
len preto, aby sme chodili do práce (do školy). Kaž
dý deň by sme mali konať skutky lásky k Bohu.“

O sárí Matky Terezy
Typický biely rehoľný odev s tromi modrými
pásmi vytvorila Matka Tereza v roku 1948, keď
išla slúžiť chudobným v uliciach Kalkaty. V tom
čase používali podobnú rovnošatu ženy, ktoré
zametali ulice. Aj to hovorí o tom, s akou poko
rou chcela Matka Tereza splynúť s chudobnými,
aby ju prijali a mohla im byť ešte bližšie aj srd
com. Biela farba je pre rehoľníčky symbolom
čistoty a pravdy, tri modré pásy znamenajú
chudobu, poslušnosť a bezvýhradnú službu
najchudobnejším z chudobných.
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