Terezie Sánchez de Cepeda a Ahumada
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Zakladatelka
Světice
Duchovní matka
Učitelka mystiky
Učitelka Církve
Patronka
Spisovatelka

•
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Avilanka
Žena širokého myšlenkového světa
Žena chronicky nemocná, ale duševně velmi silná
Žena houževnatá, pracovitá, podnikavá
Žena přátelská s množstvím vztahů
Žena důvtipná a krásná, okouzlující
Tělesně piknik…

sv. Albert,
sv. Cyril,
všichni svatí n. ř.,
svatí andělé,
patriarchové,
sv. Dominik,
sv. Jeroným,
král David,
sv. Marie Magdaléna,
sv. Ondřej,
deset tisíc mučedníků,
sv. Petr a Pavel,
sv. Augustin,
sv. Šebestián,
sv. František,
sv. Klára,
sv. Řehoř,
sv. Bartoloměj,
sv. Job,
sv. Marie Egyptská,
sv. Kateřina mučednice,
sv. Kateřina Sienská,
sv. Štěpán,
sv. Hilarion,
sv. Uršula,
sv. Alžběta Uherská,
svatý štěstí,
sv. Angelo,
Sv. Martin a sv. Jáchym

Život v rodině
Křest: asi 4.4. 1515;
Jméno: po matce paní Beatriz;
1. sv. přijímání: asi ve věku 10 let;
Sv. biřmování: asi ve věku 7 let.
Vstávalo se brzy,
ráno se chodilo na mši sv.,
Večeřelo se v sedm
a chodilo spát v 10 h v létě
a v 11 h v zimě,
Zimu trávili v Gotarrenduře,
tam se konala domácí škola,
Za vyučování byla zodpovědná
asi matka D. Beatriz
a nejspíš pomáhal i nějaký učitel

Svatá Terezie „by dosáhla mučednické palmy, kdyby jí nejvyšší Ženich, zamilovaný
do jejího panenského srdce, nevyhradil, aby bez prolití své rudé krve navrátila dávnou
svěžest Karmelu“ (papež Řehoř XV. při kanonizačním procesu)

Největší překážkou se nám zdálo to, že máme rodiče… (Ž 1,5)

Když jsem viděla, že je nemožné jít tam, kde by mě zabili pro Boha, rozhodli jsme se být
poustevníky… (Ž 1,6)

Bylo dobré zbožné prostředí jejího dětství, rodiče, sourozenci, chápání krátkosti života, touhy po
Bohu, touhy po mučednictví, dlouhé chvíle samoty i její četné lidské kvality, kterými ji Bůh obdařil.

„Nezdá se mi , že by chybělo něco udělat z vaší strany, abych už od tohoto věku byla celá vaše“
(Ž 1,8). Všechno bylo dobré!

Doña Beatriz umírá v Gotarrenduře nejspíše koncem listopadu r. 1528…
Terezie se utíká k Matce Boží a prosí ji, aby se jí stala matkou ona .

V r. 1531 se vdává Marie a po nějaké době se s manželem stěhují do Castellanos de la Cañada

Rodina v době úmrtí D. Beatriz 1528

Začala jsem se vybraně oblékat a toužit po tom, abych
uspokojovala příjemným vzhledem, na základě mnohé péče o ruce
a vlasy, a vůně a všechny marnosti…, a bylo jich hodně, neboť
jsem byla velmi pečlivá. Neměla jsem špatný úmysl, protože bych
ze své strany nikdy nechtěla urazit Boha. (Ž 2,2)

Co se děje?
• Terezie prožívá ochlazení v náboženských věcech a touhách
• objevuje svět a lidská přátelství
• dospívá, objevuje svou afektivitu a sebe sama jako osobu, která má svou autonomii
• objevuje mnoho různých možností a druhů volby
Co jí podle jejího vyjádření neprospělo?
• četba rytířských románů
• nevhodná společnost
(Srov. Castro, str. 31-35)

… jako malá toužila zemřít, ani ne tak z lásky, kterou by měla k Bohu, jako spíše, aby
zakrátko dosáhla nebeského štěstí. Silně prožívala úžas hraničící až s hrůzou („navždy“).
V dětství chápala víru jako rozjímání o posledních věcech člověka, ale tato dětská víra,
hluboce proniknutá eschatologickými motivacemi, se v dospívání nedokázala správně
sladit s rozvojem její osobnosti.
Svoje lidství si začala uvědomovat v hodinách, které promarnila četbou rytířských
románů. Neměla „žádný špatný úmysl“, ale po mnoho let se v ní projevovalo „silné
zaujetí pro osobní vytříbenost a přehnanou parádu“ (v tom neshledává žádnou vinu).
Vše se ještě více zhoršilo ve společnosti jedné zkušené sestřenice… Terezie tyto své
zkušenosti popisuje jako velmi závažné proto, že si uvědomuje, že tehdy byla opravdu
ponořena do světa: „měla jsem více síly pro obranu vlastní cti, než pro zachovávání cti
Boží“ (srov. Ž 2,3.5).
(Srov. Sicari, str. 47-50)

U Panny Marie Milosti – sestry augustiniánky
1508 (29. 10.) začaly řádný život v řádu a pod Řeholí sv. Augustina vdova D. Mencía López, její dvě dcery
a jedna přítelkyně (už od r. 1507 žily v domě D. Mencíi);
1514 měla obláčku D. María de Briceño (bylo jí 16 let)
1528 D. Mencía a 12 řeholnic složily sliby, mezi nimi i D. María de Briceño
1530 D. María de Briceño jmenovaná novicmistrovou laiček, měla mezi nimi pověst svatosti…
1531 (v červnu) vstupuje jako laička D. Terezie
1532 po roce a půl musí Terezie ze zdravotních důvodů „místo pokoje“ opustit







Prostředí kláštera augustiniánek,
Rozmluvy s Marií de Briceño,
Modlitba (poprvé zahlédne tvář vtěleného Boha)
Svátosti – často se zpovídá
Četba dobrých knih (znovu se objevují pravdy
z dětství (Ž 3,5))

„Aniž bych to já chtěla, Bůh mě přiměl, abych se
přemohla!“ (srov. Ž 3,4)
Cesta do Ortigosy a Castellanos de la Cañada - „velká nemoc“ a Tereziin vnitřní západ

Rodina v době útěku Terezie do kláštera r. 1535
srov. TA 22,4, Sicari 56-59

2. 11. 1535 vstup na Karmel v Vtělení
31. 10. 1536 zřeknutí se majetku ve prospěch Juany a listina věna od D. Alonsa
2. 11. 1536 (asi) Terezie přijímá karmelský hábit

Zdroje a použité zkratky
Efrén de la Madre de Dios y Otger Steggink: Tiempo y Vida de santa Teresa;
B.A.C.1996 (vlastní překlad);
Tomás Álvarez: 100 fichas sobre santa Teresa de Jesús; Monte Carmelo 2007 (vlastní
překlad);
Karmel ve Sv. zemi (Poustevníci na hoře Karmel, str. 54-62); KNA 2006;
Joachim Smet: An outline of Carmelite History (1966); překlad uveřejněný na webu našich
sester, bosých karmelitek z Drast.
Castro – Secundino Castro: Ser cristiano según santa Teresa; EDE Madrid 1985 (vlastní
překlad);
Sicari – Antonio Maria Sicari: Charisma Terezie z Avily; KNA 2015;
Ž – Terezie od Ježíše: Život (nevydaný překlad P. Vojtěch Kohuta OCD).
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