Pracovný list

sr. M. Faustína Zaťková, FDC

27. august: sv. Monika
28. august: sv. Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi
Sv. Monika narodila sa v Tagaste v Afrike roku 331 v kresťanskej
rodine. Ešte celkom mladú ju vydali za Patrícia. Jedným z jej synov
bol Augustín, veľmi nadaný, za obrátenie ktorého preliala veľa sĺz
a vyslala veľa modlitieb k Bohu. Je príkladom vynikajúcej matky,
ktorá modlitbou živila vieru a čnosťami ju robila viditeľnou. Zomrela
v Ostii roku 387.
Sv. Augustín narodil sa v Tagaste v Afrike roku 354; mladosť prežil
nepokojne tak v názoroch, ako aj v mravoch, až v Miláne prijal vieru
a biskup Ambróz ho roku 387 pokrstil. Vrátil sa do vlasti a viedol
asketický život. Zvolili ho za biskupa v Hippone a 34 rokov bol vzorom
veriaceho ľudu. Svoje biskupstvo zošľachťoval kázňami a mnohými
spismi, ktorými zároveň rázne bojoval proti súvekým bludom alebo
múdro objasňoval vieru. Zomrel roku 430.
1. úloha: Osemsmerovka s tajničkou – latinský názov Regule sv. Augustína:

AMBRÓZ, ASKÉTA, AUGUSTÍN, BLUD, CESTA, DUŠA, HIPPO,
HORLIVOSŤ, HRIECH, KLÁŠTOR, KRST, KÁZNE, MONASTERIUM,
MONIKA, OSLAVA, PLAČ, POKOJ, PRÍKLAD, PÔSTY, REČNÍK,
RÍMSKA RÍŠA, SPEV, SRDCE, TIBER, TROJICA, TÚŽBA, UČITEĽ CIRKVI,
VÔĽA, ŽALMY
2.
úloha: Naučte sa nejakú
sv. Augustína: Spievaj a choď!

pieseň

v duchu

slov

Odkaz sv. Augustína
1.) Vráť sa, vráť sa do srdca, pretože srdce je stredom osoby,
a v srdci človek znova nájde v pravde samého seba. Človek má
hodnotu pre to, kým je vo vnútri svojho srdca je v kvalite svojej lásky.
2.) Oblečte si Pána Ježiša Krista. Augustín urobil z tejto vety sv. Pavla program pre svoj život. Kto chce
dobre kráčať musí sa stretnúť s Kristom, stredom dejín, a znovu vykročiť na cestu vďaka jeho milosti.
3.) Milujte túto Cirkev, buďte v tejto Cirkvi, buďte touto Cirkvou. Sv. Augustín pracoval mnoho
pre jednotu Cirkvi, lebo pre neho Cirkev je celý Kristus (Christus totus). Nemôže sa milovať Kristus, ak sa
nemiluje Cirkev a ak sa nezúčastňuje na jej poslaní a evanjelizácii.
4.) Spievaj a choď! Vo svete poznačenom epochálnymi zmenami, svätec nás pozýva dúfať, pozerať
dopredu so srdcom otvoreným pre nádej, pretože Boh je ten, ktorý riadi dejiny.
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5.) Náš život je gymnastikou túžby, túžby po Bohu, ktorá nás poháňa, aby sme vyprázdnili naše srdce zlými
žiadosťami a naplnili ho naopak túžbou po dobre, po najvyššom dobre skrytom pod slovom Boh.
3.





















úloha: Spytovanie svedomia:
Som vnímavý/á na Božie vnuknutia?
Je Boh predmetom môjho celoživotného hľadania?
Je Kristus centrom môjho záujmu alebo si spomeniem na neho až pri životných ťažkostiach, skúškach?
Viem, čo to znamená „obliecť si Krista“? Ďakujem za krst, za sviatosti...?
Bojujem proti hriechu, slabosti?
Je moja modlitba vytrvalá? Alebo rezignujem pri najbližšom sklamaní, očakávam od Boha vypočutie
„hneď a teraz“?
Dokážem prijať napomenutie od rodičov a tých, ktorí sú za mňa zodpovední (kňaz, učiteľ, vychovávateľ,
šéf...)
Všímam si potreby druhého – alebo idem „hlava nehlava“ za svojimi chúťkami, egoizmom, sebectvom...
Viem sa vzdať svojho pohodlia a poslúžiť druhým ľuďom? Čakám za to odmenu, pochvalu?
Vnímam – som citlivý/á na bolesť druhého alebo ľahostajne prechádzam s ospravedlnením, že „čo ma
po tom“.
Umáram sa v sebaľútosti, plačem iba vtedy, keď mne ubližujú a nie je mi ľúto, že spôsobujem bolesť
druhým?
Kedy boli moje slzy pre mňa očisťujúce, uzdravujúce...? Ako často pristupujem k sviatosti zmierenia?
Ako často si spytujem svedomie – každý večer alebo iba pred sv. spoveďou?
Nemám záľubu v hriechu?
Budujem jednotu alebo rozdeľujem svojou neústupčivosťou?
Záleží mi na spoločenstve – na rodine, na priateľoch, na Cirkvi...?
Modlím sa za Cirkev a za cirkevnú autoritu – pápeža, biskupov,
kňazov...?
Aké sú moje túžby?
Viem sa zrieknuť dovolených vecí – viem sa postiť (od TV, PC, mobil,
jedlo, ...)?
Čo robím, aby som zlepšil vzťah k Bohu a k druhým ľuďom?

Moje predsavzatie:

Bože, útecha zarmútených, ty si milosrdne vyslyšal svätú Moniku, keď ťa so slzami v očiach vytrvalo prosila
za obrátenie svojho syna Augustína; daj, aby sme aj my na príhovor obidvoch oplakávali svoje hriechy, a tak
dosiahli milosť tvojho odpustenia. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije
a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

