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 „Keď ľudí súdime, nemáme ich čas milovať....“  



 Ročník: siedmy 

 Zúčastnená trieda: VII.A 

 Školský rok: 2015/2016 

 

  Človek, o ktorom budeme robiť ročníkový 
projekt nie je osoba, ale osobnosť a veľký  
človek svetového významu. Aj keď už táto 
žena nie je medzi nami, ale jej skutky a 
myslenie stoja zato, aby sme sa nad nimi 
zamysleli a pozastavili. 



MATKA TEREZA 

 

Vlastným menom: Agnes      
  Genxhe  
             Bojaxhiu 
 

Narodená: 26. augusta 1910 
 
 

V: Skopje (Macedónsko) 
 
 

Matka: Drane 
 
 

Otec: Nikollë  
 
 

Súrodenci: brat Lazër,   
      sestra Age  



MATKA TEREZA 

 

- Už v mladosti bola „iná“, 
miesto na chlapcov myslela 
na chudobných a 
nešťastných 

 

 

 - V náboženskom duchu 
ovplyvňovaná nielen 
rodičmi, ale aj Mariánskou 
kongregáciou 

 

 

 - A hlavne juhoslovanskí 
jezuita Franjo Jambreković, 
ktorý jej už v 12. rokoch čítal 
listy misionárov z Indie 
 

 



MATKA TEREZA 

- Ako 18. ročná premýšľa o 
svojej budúcnosti... 

 

 - Nechce byť rehoľníčkou, ale 
dostať sa do Indie na misie... 

 

 - ...ale jediné východisko ako 
sa tam dostať je vstúpiť do 
rehole 

 

 - Jezuitami sprostredkovaný 
kontakt s loretskými sestrami 
v írskom Dubline (IBVM - 
Institut Beata Virgine Maria, 
na obrázku) – vstupuje do 
rehole  

 

 - Tieto sestry majú misijné 
stanice v Bengálsku (India)  



MATKA TEREZA 

 - 29. novembra 1928 odchádza 
do Dublinského kláštora 
Loreto v Rathafarnam 

 

 - O pár dní; 1. decembra 
odchádza do Indie  

 

 - Tu začína svoj noviciát v 
Dárdžilingu (Darjeeling) so 
spolusestrou Máriou 
Magdalénou 

 

 -  Dostáva rehoľný habit 

 

 - Dáva si meno Tereza na 
znak úcty ku sv. Terézii od 
Dieťaťa Ježiša (6. januára 
1929) 



MATKA TEREZA 

 

- Po zložení sľubov sa 
stáva učiteľkou zemepisu a 
dejepisu v Kalkate pre 
dievčatá zo zámožnejších 
rodín 

 

- Získava magisterský titul 
a stáva sa riaditeľkou 
školy 

 

- 24. mája 1931 skladá prvé 
sľuby a presne o 6 rokov 
skladá večné sľuby v 
Dárdžilingu za prítomnosti 
arcibiskupa Ferdinanda 
Periera SJ. 
 

 

 

 

 

 



MATKA TEREZA 

- Pri odchode na duchovné 
cvičenia na stanici v Kalkate 
začula krik chudobného, že je 
„smädný a hladný...“  

 

- ...slová jej rezonovali počas 
duchovných cvičení v hlave a 
po návrate začína meniť svoj 
život 

 

 -  Po návrate žiada o 
povolenie žiť mimo kláštora a 
pracovať v kalkatských 
chudobných štvrtiach 

 

 - 18. augusta odchádza z 
rehole Loretániek a oblieka si 
biele sárí s belasým okrajom a 
krížom na ramene  



MATKA TEREZA 

- V Patne u lekárskych 
misionáriek získava 
ošetrovateľský kurz 

 

-  21. decembra 1948 otvorila 
prvú školu v chudobnej štvrti 
Moti Jheel 

 

-  7. októbra 1950 bola schválená 
nová Kongregácia misionárok 
lásky 

 

 K rehoľným sľubom 
Kongregácie misionárok lásky 
patrili sľuby: 

-chudoby, čistoty, poslušnosti a 
štvrtý sľub, ktorý pridala Matka 
Tereza a to : poskytovať horlivú 
a dobrovoľnú službu tým 
najúbohejším  
 



MATKA TEREZA 

 

- Zakladala útulky 
milosrdenstva. V týchto 
útulkoch nachádzali útočisko 
opustené deti, chorí, umierajúci, 
telesne postihnutí, malomocní, 
ale aj alkoholici a ľudia závislí 
od drog , ktorí stratili zmysel 
života. Neraz sa tam ocitli aj 
ľudia chorí na AIDS 
 
- Roku 1979 získava Nobelovu 
cenu za mier 
 
- Matka Tereza zomiera 5. 
septembra 1997. Zanechala po 
sebe 570 misií so 4-tisíc 
rádovými sestrami a 100-tisíc 
dobrovoľníkmi 
 
 - Roku 2003 bola vyhlásená 
Jánom Pavlom II. za 
blahoslavenú  



 

„Všetci cítíme, že to, čo robíme, je len 

kvapkou v oceáne. Ale z oceánu ubudne, 

ak tam bude táto kvapka chýbať…“ 

 

„Láskavé slová možno krátko a ľahko 

vysloviť, ale ich ozveny sú nekonečné…“ 

 

„Vo svete je viac hladu po láske a 

pochopení, ako po chlebe…“ 

 

„Najväčšou chudobou je osamelosť a 

pocit, že nie sme milovaní...“ 

 



„V tomto živote nemôžeme robiť veľké 

veci, ale len malé veci s veľkou 

láskou.“ 

 

„Keď ľudí súdime, nemáme čas ich 

milovať...“ 

 

„Nečakajte na to, až vás niekto povedie, 

začnite sami – človek človeka...“ 

 

 

 



☻ Môžem aj ja pomôcť ? 
 ♥  Ako a kde ? 
☻ Mám niečo navyše ? 
 ♥  Dokážem sa podeliť s 

mojím nadbytkom ? 
☻ Dokážem darovať môj 

čas a schopnosti ? 
 

Porozmýšľaj a 

pôjdeme... 

  
 



 

  

Janka, Kristínka, Dominika, Františka, Sára, 
Patrik, Roman, Dušan, Vladko, Maroš, 

Simonka, Petra. 

 

 

 

Ďakujeme za pozornosť 

 

 

 

 

 

http://sk.wikiquote.org/wiki/Matka_Tereza
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