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Ahoj, kamaráti!

panna, mučenica, spolupatrónka Európy
 Narodila sa v Poľsku 12. októbra 1891 a pôvodne 
sa volala Edita Steinová.
 Bola vynikajúcou študentkou a filozofkou. 
Ku katolíckej viere ju priviedlo čítanie kníh 
od svätej Terézie Avilskej. Stala sa rehoľníčkou 
v kláštore karmelitánok, odkiaľ ju nacisti pre jej 
židovský pôvod odviedli do koncentračného tá-
bora v Osvienčime, kde sv. Terézia Benedikta od 
Kríža zomrela pravdepodobne 9. augusta 1942.
 Jej sviatok slávime 9. augusta.

panna a rehoľníčka, misionárka lásky
 Narodila sa 26. augusta 1910 v Skopje v Sever-
nom Macedónsku a zomrela 5. septembra 1997 
v Kalkate v Indii.
 Venovala sa chorým, chudobným, umierajúcim 
a založila rehoľnú spoločnosť Misionárky lásky.
 Jej sviatok slávime 5. septembra.

TERÉZIA AVILSKÁ
panna, učiteľka Cirkvi, patrónka spisova-
teľov a šachistov
 Narodila sa 28. marca 1515 v Avile v Španielsku.
 Zomrela v októbri 1582.
 Bola rehoľnou sestrou, zakladala kláštory.
 Sviatok má 15. októbra.

panna, učiteľka Cirkvi, patrónka misií
 Narodila sa 2. januára 1873 v Alençone a zomrela 
30. septembra 1897 v Lisieux vo Francúzsku.
 Ako veľmi mladá vstúpila do karmelitánskeho 
kláštora a inšpirovala svet svojou skromnosťou 
a láskou v maličkostiach.
 Jej sviatok slávime 1. októbra.
O svätých Terezkách sa viac dozviete aj nabudúce.

    TERÉZIA BENEDIKTA

TERÉZIA Z KALKATY

SO SVÄTÝMI TERÉZIAMI (1)

– Dobromilka, poznáš nejakú Terezku?
– Hmm, Svetlúšik, a vieš, že hej? Niekoľko. 
Prváčku Terezku, ktorá rada kreslí koníky; 
tetu Terku, ktorá spieva v zbore v našom 
kostole, a tiež starkú Terku. A poznám aj 
sväté Terezky.
– Čože, aj tých je viac? Tak si na ne posvie-
time a rovno pogratulujeme všetkým Te-
rezkám, Terkám a Teréziám, ktoré budú 
mať 15. októbra meniny.

Svätých Tereziek bolo naozaj 
viac. Žili však v rozdielnych 
storočiach aj v rôznych 
krajinách, obliekali si 
rôzne šaty či rehoľné 
rúcha. Ale jedno mali spo-
ločné – tak veľmi z ich srdca 
žiarila láska Pána Ježiša, že nám 
i dnes ich životy svietia ako
hviezdičky na nebi.

Spoznáš, ktorá je ktorá? 
Pomôže ti, keď rozpletieš 
posplietané cestičky.

 „Pán Boh zaplať za darček“ – napísal nám na 
pohľadnicu výherca letnej súťaže Milanko L. 
Rodičia dopísali, že o školské pomôcky, ktoré 
Milanko vyhral, sa podelil aj s inými školákmi, 
a popriali našej redakcii veľa úspechov a Božie 
požehnanie.



 „Veľmi pekne vám ďakujeme za prázdninovú 
súťaž, do ktorej sme sa zapojili už druhýkrát. 
Tentoraz sme boli aj vyžrebovaní a dievčatám 
Barborke (7) a Karolínke (5) a celej našej rodine 
ste urobili veľkú radosť. Výhra nás veľmi potešila 
a istotne všetko využijeme. Nech vás žehná Pán!“ 
– prišla nám správa od rodiny M. z Giraltoviec. 
Ďakujeme za krásnu rodinnú fotku.

 Medzi ďalších našich 
kamarátov, ktorým 
sa páčila prázdninová 
hra, patria aj nádherné 
slečny Saška a Sabin-
ka. Poslali nám fotku 
rodinného zápisníčka 
a stojana na pastelky, 
ktorý si počas prázd-
nin vytvorili. 

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie vaše listy, 
kresbičky, fotky na adrese: 


