Među spisima sv.Terezije Avilske pronađeni
su i kraći spisi koji se prema tradiciji nazivaju opomene u obliku pobudnih izreka.
Evo neke od njih za Vašu duhovnu korist :
“Kao što neobrađeno polje, i kad je zemlja dobra, rodi samo korovom i dračem, isto tako i ljudsko srce.”

OBAVIJESTI
Raspored za studeni:
−

3.11.2015. Lectio Divina u 20 sati.

−

17.11.2015. mjesečni susret u 20 sati.

−

Stalna karitativna akcija: I. nedjelje u mjesecu.

USPON

Zajednica Karmelskih Laika Hrvatski Leskovac
Leskovački brijeg 15, 10251 Hrv. Leskovac
T/F:+385 1 6578 450, E: uspon.zkl@gmail.com
8

ZAJEDNICA KARMELSKIH LAIKA
HRVATSKI LESKOVAC
Listopad (60), 2015.

Stoga nas blagdani Svih svetih i Dušni dan uopće ne potiču da budemo sveti ili da samo razmišljamo o smrti, ne pozivaju nas ni na molitvu, nego nas potiču na promjenu života: a to bi bio već put u svetosti, u zajedništvu s nebeskom i putujućom Crkvom, u trajnosti vremena s perspektivom neograničenog trajanja naših života u Bogu.

UVODNIK

Tako naše »posljednje počivalište« nije i neće biti Mirogoj, Boninovo
ili Lovrinac, nego naš konačni dom jest i bit ce u Bogu! Zadaća nam
je stoga ispravno prihvatiti i odlučiti se pred činjenicom da u životu
postoje samo dvije stvari: ljubav i strah. Ne bojmo se odlučiti!
Dragi karmelski laici,

Pripremio: Frano Prcela (OP)

U slavljeničkom ozračju blagdana naše Bl. Marije Terezije od Sv. Josipa i proslave naše šeste obljetnice djelovanja imamo mnogo razloga
za radost. Na ovom našem Leskovačkom brijegu, prigodom blagdana naše Blaženice bit će predstavljene tri knjige: Autobiografija, Molitvenik i Poniznost i ljubav – put duhovnoga rasta. Ujedno svečanom trodnevnicom svi ćemo zahvaliti Bogu na daru naše Bl. Marije Terezije
od Sv. Josipa, obnoviti svoje zajedništvo i crkvenost, donijeti nove
planove kako Bogu služiti i bližnje podupirati.
Zahvaljujemo svima na svakom doprinosu našem zajedničkom svjedočenju ljubavi prema Bogu i konkretnim djelima: u molitvenom,
radnom, karitativnom i rekreativnom vidu našeg apostolata.
Nadamo se da će i godine pred nama Bog blagosloviti, da ćemo kao
ponizna i vjerna djeca Crkve bdjeti nad čistoćom svoje duše, nad
vjerom svoje obitelji, boriti se za dobro naše drage Crkve i hrvatskog
naroda.
Vaše vodstvo.

NAJAVA:
HODOČAŠĆE U POLJSKU (14.-17. 4. 2016.)
Program:
−
četvrtak 14.04. polazak u noći oko 4 sata iz Hrvatskog Leskovca, dolazak u Czestochowu oko 18,00, (sv. Misa, večera,
apel, noćenje)
−
petak 15.04, nakon doručka polazak prema Wadowicama (sv.
Misa i posjet Muzeju), svetište između Wadowica i Krakowa
(Kalwaria Zebrzydowska), navečer dolazak u Krakow, gdje će
biti 2 noćenja
−
subota 16.04, nakon doručka posjet Svetištu Božjeg Milosrđa
(sv. Misa, organizirani ručak) te nakon ručka posjet Svetištu
Ivana Pavla II., posjet u Centar Krakowa, katedrala, ... večera
−
nedjelja, 17.04. nakon doručka sv. Misa u Svetištu Ivana Pavla
II., povratak za Zagreb i dolazak u Zagreb oko ponoći.
Smještaj u Czestochowi (jedna noć): smještaj u samostanu redovnika
Monfortanaca za 70 osoba, ostatak u ženskom samostanu.
Smještaj u Krakowu(dvije noći): u hotelu gdje odsjedaju maturanti.
Hotel je “pristojne” kvalitete i povoljniji od drugih.
Ukupna cijena za autobus, smještaj i hranu: 1.300,00 HRK po osobi.
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NAĆI SEBE TRAŽEĆI BOGA
BOG ANNE MARIJE TAUSCHER

KROZ LITURGIJSKU GODINU:
DUŠNI DAN

KARMEL, SAMO KARMEL!

Misliti na smrt jest upravo dobar način i put do otkrivanja radosti
života i uopće osmišljenog življenja. Upravo nekoliko vrlo serioznih
svjetskih istraživanja pokazalo je da se, otkad je u svijesti ljudi »Bog
umro«, povećao strah pred smrću. Pred činjenicom toga straha Isus i
nas poziva kad kaže »Neka se ne uznemiruje srce vaše!«
Sve nam to sugerira da ne tabuiziramo smrt nego nam je integrirati
prolaznost našeg života u našu svakodnevicu, ne samo ove jesenjske
dane ili kad nas pogodi smrt drage osobe. Stoga je istinsko kršćansko
držanje u životu upravo umijeće napuštanja neodrživosti u našim
životima, napuštanje maski i prijanjanje za vrijednosti koje nadilaze
»tanjur vremena«. Ne, nije stvar da danas ili da uopce dobro
»izgledamo« u životu.
Nakon isteka našeg životnog vremena nema popravnih ispita ili
uljepšavanja života – barem ne za onoga tko umire. Jednom ce doći i
naš datum isteka trajanja zemaljskog života, pa i onda ako sam se u
životu dobro (tj. kršćanski) držao. Unatoč svim medicinskim trikovima životni sat ne možemo zaustaviti. Jer, ako bih pokušao zadržati
svoj život, on bi upravo tada postao neodrživ. Ako pak svoj život
stavimo u ruke Božje, i ako ga on
drži, onda je moj život održiv i
nebitan je rok trajanja – jer zapravo tako naši životi dobivaju i imaju vječnu trajnost.
6

Anna Marija je bila uvjerena da je našla svoje mjesto, i to u Karmelu,
ali još nije znala da njezin Karmel neće biti „klasičan Karmel“: „
Karmel i samo Karmel. Tamo sam morala ići. To je sada bio cilj mojih želja. Ta poniznost, ta ljubav prema Bogu! Sveta je Terezija postigla cilj za kojim sam težila. A ta junačka odvažnost! Sve me je na
njoj, ovoj velikoj ženi i svetici, zanijelo i oduševilo..“
Anna Marija je toliko uvjerena u ispravnost svoga otkrića da nije ni
najmanje sumnjala o privoli oca Faha da stupi u Karmel. Bila je posve sigurna da je to njezino zvanje i da će tamo naći ono što traži, makar bila primljena samo kao laička sestra. Njezina joj je mašta prikazivala život ovakve sestre vrlo privlačnim. Preko dana posvršavala bi
sve kućne poslove jer je htjela postati služavka svih u samostanu, kao
nekad u Kölnu, ali noću je htjela boraviti kraj Presvetog sakramenta
u kapelici, kraj svog Ljubljenog.
Čim se vratila u Berlin potražila je oca Faha i zatražila njegovo dopuštenje da stupi u Karmel. Sama propovijeda, ne bez neke tihe autoironije:
Čim sam ga ugledala i pozdravila, započeh odmah sa svojom uobičajenom živahnošću: „ Našla sam svoj samostan! Moram u Karmel.
Čitala sam život Sv. Terezije i ne mogu reći ništa drugo nego da sam
je veoma zavoljela i ne želim ništa drugo nego postati njezinom kćerkom.“
Dobri otac ju je mirno saslušao, a onda je rekao: „To nije vaš poziv!
Bog vas je sam odgojio za određenu svrhu. Kad bi znao za vrata samostana gdje vas Bog želi imati, smjesta bi vas tamo odveo, ali ih ne
znam. Molimo, i Bog će svoju volju očitovati.
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A u vaše redovničko zvanje ne sumnjam nimalo.“ Još je nadodao:
„Sačekajmo i molimo.“ A onda još i ove značajne riječi: „Bit ćete i
kćerka Sv. Terezije.“
Anna Marija je, dakle, naslutila svoju veličinu, čula svoje ime od Boga, ali još ne zna kamo je taj poziv upućuje. Poput malog Samuela
koji čuje Božji glas, ali misli da je to Elijev. Anna Marija čuje Božji
glas, ali misli da je to glas Sv. Terezije. Odigrat će ona značajnu ulogu u njezinu životu, ali na drukčiji način.
Nastavlja se…

PAPA GOVORI
VJERNOST OBEĆANJIMA
Vjernost obećanjima je pravo remek-djelo čovjekoljublja! Ako gledamo njezinu ljepotu koja odiše smionošću, prestrašimo se, ali ako prezremo njezinu hrabru ustrajnost, izgubljeni smo. Nijedan ljubavni
odnos – nijedno prijateljstvo, nijedan oblik ljubavi, nijedna sreća zajedničkog dobra – ne stiže do visine naše želje i naše nade, ako se ne
obistini to čudo duše. Kažem "čudo" jer snaga i uvjerljivost vjernosti, usprkos svemu, ne prestaju nas zadivljivati i začuđivati. Održavanje zadane riječi, vjernost obećanju, ne mogu se kupiti i prodati. Ne
mogu se silom nametati, ali niti sačuvati bez žrtve.

Braćo i sestre, nužno je da se u društvu obnovi poštivanje prema
vjernosti ljubavi: da se u društvu obnovi poštivanje prema vjernosti
ljubavi! Nužno je iznijeti na vidjelo svakodnevno čudo milijuna muškaraca i žena koji iznova grade i obnavljaju svoj obiteljski temelj, od
kojeg svako društvo živi, koje ga ne može zajamčiti ni na koji drugi
način. Nije slučajno da je to načelo vjernosti obećanju ljubavi i rađanja upisano u Božje stvaranje kao trajni blagoslov, kojem je povjeren
svijet.
Ako sveti Pavao može reći da je u obiteljskoj vezi na tajanstven način objavljena jedna odlučujuća istina također za odnos Gospodina i
Crkve, znači da sama Crkva tu nalazi blagoslov kojeg treba čuvati i
od kojeg treba uvijek učiti, prije nego ga naučava i uređuje odgovarajućim propisima. Naša vjernost obećanju je uvijek povjerena Božjoj
milosti i milosrđu. Ljubav prema ljudskoj obitelji, u dobru i u zlu, je
pitanje časti za Crkvu! Bog nam daje da budemo na visini toga obećanja. I molimo također za sinodske oce: neka Gospodin blagoslovi
njihov rad, kojeg obavljaju u kreativnoj vjernosti, u uvjerenju da je
on, Gospodin prvi – on prvi! – vjeran svojim obećanjima.
(Iz papine kateheze na općoj audijenciji u srijedu 21. listopada 2015.)

Nijedna druga škola ne može učiti istini ljubavi, ako to ne čini obitelj. Nijedan zakon ne može nametnuti ljepotu i baštinu toga blaga
ljudskog dostojanstva, ako je osobni odnos između ljubavi i rađanja
ne upiše u naše tijelo.
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