Novéna ke sv. Alžbětě od Trojice
Modlitba:
Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a
učiníme si u něho příbytek.
Oroduj za nás svatá sestro Alžběto.
Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se:
Milosrdný Bože, tys odhalil svaté Alžbětě od Nejsvětější Trojice tajemství své skryté
přítomnosti v duši spravedlivého a učinils ji svou ctitelkou v duchu a v pravdě; na její
přímluvu dej i nám, abychom setrvávali v Kristově lásce a byli chrámem milujícího Ducha ke
chvále tvé slávy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
1. den
„KDYBYS ZNALA BOŽÍ DAR! Je jedno stvoření, které znalo tento Boží dar a neztratilo
z něj ani částečku… Panna věrná, ta, která uchovávala vše ve svém srdci… Zůstávala
ve skrytosti chrámu tak malá, tak usebraná před Bohem, že přitahovala zalíbení
Nejsvětější Trojice.
… Jak ty nejobyčejnější věci byly skrze ni zbožštěny! Neboť ve všem a při všem
zůstávala ponořena do klanění se Božímu DARU. To jí ale nebránilo, aby se navenek
vydávala, když šlo o prokázání lásky.“
2. den
„ Miluj mlčení, modlitbu, neboť to je podstatou života na Karmelu. Pros Královnu
Karmelu, naši Matku, aby tě naučila uctívat Ježíše v hlubokém usebrání… Pros také
naši serafínskou matku, svatou Terezii: ona tolik milovala, zemřela láskou! Žádej ji o
její vášeň pro Boha, pro duše, protože karmelitka musí být apoštolská: všechny její
modlitby a oběti k tomu směřují. A pros našeho otce, sv. Jana od Kříže, dospěl tak
daleko do hlubin Božství!“
3. den
„Oslavené budeme v té míře, v jaké budeme připodobněny obrazu Jeho božského
Syna. Kontemplujme tedy tento klaněníhodný Obraz, bez ustání zůstávejme pod Jeho
mocným působením, v jasu, který z Něho vychází, aby se do nás vtiskl. A potom
přistupujme ke všemu s takovým postojem duše, s jakým by přistupoval náš svatý
Mistr. Tehdy uskutečníme velkou vůli, kterou se Bůh rozhodl v sobě samém OBNOVIT
VŠECHNO V KRISTU.“
4. den
„Budeme očištěny ne tím, že budeme hledět na svou ubohost, nýbrž tím, že BUDEME
HLEDĚT NA TOHO, KTERÝ JE CELÝ ČISTOTA A SVATOST.”
5. den
„Nikdy se nenechte srazit myšlenkou na své ubohosti. Veliký sv. Pavel říká: „Kde se
rozmnožil hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost.“
Zdá se mi, že duše nejslabší, by i ta nejhříšnější, má ten největší důvod k naději. A
tento úkon důvěry, jenž působí, že zapomíná na sebe a vrhá se do Boží náruče,
oslavuje Boha víc a působí Mu více radosti, než všechna zpytování, která duši
nechávají žít s jejími slabostmi, ačkoli MÁ VE SVÉM VLASTNÍM STŘEDU SPASITELE,
KTERÝ JI CHCE V KAŽDÉ MINUTĚ OČISTIT.”

6. den
„Je toho hodně na odčinění, hodně na vyprošení, a myslím, že k tomu, aby se stačilo
na tolik potřeb, musí se člověk stát USTAVIČNOU MODLITBOU a MNOHO MILOVAT.
Moc duše, která se vydala lásce, je tak velká! Magdaléna je toho krásným příkladem:
jedno slovo jí stačí, aby obdržela vzkříšení Lazara.
(…) Ó, jak je dobré, když se člověk ve chvílích, kdy cítí jen svou ubohost, nechává
spasit jím. Modlete se za mě, aby už nezůstalo z ubohé Alžběty nic, ale patřila cele
Trojici: pak se její modlitba bude moci stát všemohoucí.“
7. den
„Karmelitka je duší, která hleděla na Ukřižovaného, která Ho spatřila, jak se podává
svému Otci v oběť za duše. A když se usebrala touto velkou vizí Kristovy lásky,
pochopila vášeň lásky jeho duše a zatoužila darovat se jako On! A na hoře Karmel,
v mlčení, v samotě, ve vnitřní modlitbě, která nikdy nepřestává – neboť pokračuje ve
všem – karmelitka žije už jako v nebi: samotným Bohem. Ten, který ji jednou učiní
blaženou a nasytí ji ve slávě, se jí dává nyní, nikdy ji neopouští, přebývá v její duši; a
víc než to, oba jsou jedno.
Je také hladová po mlčení, aby stále naslouchala, pronikala stále více do Jeho
nekonečného Bytí. Je ztotožněna s Tím, kterého miluje, nachází Ho všude, vidí, jak On
prozařuje VŠÍM. (…) Karmelitku Ježíš rozpozná zevnitř. Nikdy Ho neopouštěj. Všechno
dělej pod Jeho božským pohledem. A zůstávej celá radostná v Jeho pokoji a Lásce a
čiň šťastnými své blízké!“
8. den
„ Milá sestřičko, dnes jsem Tě celou darovala Svaté Panně, spolu s Tvými andílky (děti
její rodné sestry). Ó, nikdy jsem Ji tolik nemilovala jako nyní! Pláču radostí, když
myslím na to, že toto stvoření zcela pokojné, zcela zářící je mou matkou a já se raduji
z její krásy jako dítě, které miluje svou matku. Velmi silně k ní tíhnu, ustanovila jsem Ji
Královnou a Strážkyní svého nebe, i toho Tvého neboť všechno dělám pro nás obě…“
„ Tato MATKA MILOSTI ztvární mou duši, aby její dítě bylo živým a okouzlujícím
obrazem jejího prvorozeného, Syna věčného Otce, Toho, který byl dokonalou
CHVÁLOU JEHO SLÁVY.“
9. den
„Sv. Pavel mi doporučuje, „abych byla upevněna ve víře“: v té víře, která duši nikdy
nedovolí dřímat, ale která ji drží cele v bdělosti pod pohledem Mistra, zcela
usebranou pod Jeho tvůrčím slovem, v oné víře „ v příliš velkou lásku“, která dovoluje
Bohu naplnit duši „ podle Jeho plnosti.“
Nakonec sv. Pavel chce, abych „ROSTLA V JEŽÍŠE KRISTA SKRZE DÍKŮVZDÁNÍ“. K tomu
má všechno směřovat! „Otče, vzdávám ti díky!“ (J 11,41) Hle, co zpívala duše mého
Mistra a On chce slyšet ozvěnu tohoto zpěvu v mé duši! Ale zdá se mi, že NOVOU
PÍSNÍ, která může nejvíce okouzlit a zaujmout mého Boha, je píseň obnažené duše,
osvobozené od ní samotné, VE KTERÉ ON MŮŽE ZRCADLIT VŠECHNO, ČÍM ON JE, A
DĚLAT VŠE, CO ON CHCE. Taková duše zůstává pod Jeho dotykem jako lyra, a všechny
její dary jsou jako množství strun, které se chvějí, ABY DNEM I NOCÍ ZPÍVALY
„CHVÁLU JEHO SLÁVY.“

