13. december: sv. Lucia, panna a mučenica
Pôvod mena: z lat. Lucius – svetlý,
žiariaci; z lat. lux – svetlo.
Narodila
sa
okolo
r.
286
v Syrakúzach na Sicílii. Už ako dieťa
sa zasvätila Kristovi, ale o tomto
sľube nik nevedel. Jej matka ju
podľa vtedajších zvykov chcela ako
mladú vydať. Keď už nemohla
odkladať sobáš, zasiahol Boh. Jej
matka Eutychia ochorela. Lucia ju
prehovorila, aby putovali ku hrobu
sv. Agáty a tam sa Eutychia
uzdravila. Matka sa potom nezdráhala splniť Luciino želanie. Urazený
ženích však udal Luciu ako kresťanku. Miestodržiteľ cisára Diokleciána
ju chcel zlomiť, preto ju dal mučiť. Keď to nepomohlo, chcel ju zneuctiť
v nevestinci. Keď mu ani tento pokus nevyšiel, rozhodol, že ju budú
mučiť ďalej. Dal ju polievať vriacim olejom a nakoniec popraviť mečom
okolo r. 304. Táto svätica patrí medzi najznámejšie a najuctievanejšie
svätice. Jej život je historicky doložený množstvom nezvratných
archeologických vykopávok. Jej hrob sa nachádza v Katakombách sv.
Lucie. V ikonografii je zobrazená ako panna v dlhom odeve s krížom;
palmou a dvojitým krížom;
pochodňou
a
mečom;
s miskou, v ktorej nesie oči.
Osemsmerovka s tajničkou:
AGÁTA,
DIOKLECIÁN,
EUTYCHIA,
KRESŤANKA,
KRÍŽ, LUCIA, LÁSKA, MATKA,
MISKA,
MUČENICA,
NEVESTINEC,
ODVAHA,
PALMA, PANNA, SICÍLIA,
SYRAKÚZY,
SĽUB,
UZDRAVENIE,
VIERA,
VYLÚPENÉ OČI, ZÁZRAK

Vidieť to, čo je podstatné
A) Vidieť seba ako ma vidí Boh
Veď ty si stvoril moje útroby,
utkal si ma v živote mojej matky.
Chválim ťa, že si ma utvoril tak
račnezáz;
všetky tvoje diela sú hodny
obdivu a ja to veľmi dobre viem.
Moje údy neboli utajené
pred tebou,
keď som vznikal v skrytosti,
utkávaný v hlbinách zeme.
Tvoje
oči
ma
videli,
keď som ešte nebol stvárnený,
a v tvojej knihe boli zapísané
všetky moje dni,
len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil.
B) Vidieť Ježiša:
„Veď vám bol pred očami
zobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný!“
Gal 3,1
Predsavzatie: Čo dobré počujem
a vidím, tak to šírim!
Obrázky vyfarbím.
Modlitba: Ó, Večné Slovo, Slovo
môjho Boha, chcem svoj život
stráviť počúvaním teba. Chcem byť
úplne vnímavá, aby som sa od teba
všetko učila. Vo tme, osamelosti,
slabosti nech mám vždy oči upreté
na tebe a prebývam v tvojom
veľkom svetle. Ó, moja milovaná
Hviezda, upútaj ma tak, aby som
nikdy nemohla opustiť tvoju žiaru.

