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číslo 9

ročník VIII.

Hořící keř
V Egyptě stál Mojžíš před keřem. Ten hořel, ale nebyl tímto
ohněm stravován. Oheň – Bůh. To bylo popsáno ve Starém zákoně. Bůh
zapaluje naše srdce, nás celé. Hoří v nás plamen víry, lásky, touhy.
Kateřina Sienská stejně jako Mojžíš vedla dialog s Bohem a
stejně jako jemu kdysi, i jí řekl – „jsem, který jsem“ a ještě dodal – „ty jsi
ta, která nejsi“. V Bohu jsme vše a bez něj nejsme nic, jen prázdná
nádoba.
Po tomto radostném uvědomění si, že vše má od svého Stvořitele a
Vykupitele se duše „rozohní“. Bůh praví: “Tím, že mě pozná, roznítí se
nevýslovnou láskou. Tato láska ji udržuje v ustavičné bolesti; není to
však bolest skličující, která vysušuje a vyčerpává duši, ale spíš taková,
která ji živí. Poznala mou pravdu a zároveň svou vlastní vinu, svůj
nevděk i zaslepenost bližního a zakouší nesnesitelné bolesti. Jestliže trpí,
je to proto, že miluje; kdyby nemilovala, netrpěla by.“
„Jakmile takto poznáte mou lásku, ty i moji ostatní služebníci budete
ochotni až k smrti snášet všechna soužení, bezpráví, potupy – slovy i
skutky – ke slávě a ke cti mého jména. Tak budeš přijímat a snášet
bolesti.“
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Kateřina sama prohlašovala, že její přirozeností je oheň. Zasnoubena
s Kristem začíná zprvu malými jiskřičkami, později plamennými dopisy
a radami zapalovat a rozohňovat svět kolem sebe. Hoří a stravuje se
v modlitbě a obětování se druhým.
Modlitba:
Věčný Otče…
Světlo víry živí oheň lásky v duši a dává mu růst.
Duše nemůže planout ohněm milosrdné lásky,
jestliže jí světlo nezjeví tvou něžnou lásku k nám.
Ty, světlo, živíš a dáváš růst ohni v duši,
tak, jako dřevo živí oheň hmotný.
Světlo nad všechno světlo!
Dobroto nad všechnu dobrotu!
Moudrosti nad všechnu moudrost!
Ohni, který předčíš každý oheň!
Neboť ty jediný jsi ten, který je,
a vše ostatní není nic, jestliže to není skrz tebe.

ZPRÁVY 
Setkání Rady 8. 10. 2002 v 16:30 hod.
Příští schůzka MS bude 22. 10. 2002 od 16 hod.
Slavnost Panny Marie Růžencové:
6. 10. 2002 v 9:00 hodin.
Srdečně zveme!
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