seznam se s osobností a poznej sám sebe

SV. TEREZIE Z LISIEUX
učitelka církve a patronka misií

ŽIVOTOPIS
narodila se 2. ledna 1873 ve Francii manželům Ludvíkovi a Zélii Martinovým
pocházela z rodiny, kde měli devět dětí (z toho čtyři děti zemřely v raném věku)
ve čtyřech letech jí zemřela maminka
po smrti maminky si za svou druhou matku zvolila sestru Pavlínu, která záhy vstoupila do
kláštera ke karmelitánkám
pak si zvolila za matku sestru Marii, ale i ta brzy vstoupila na Karmel
v listopadu 1887 putuje s otcem a sestrou Célinou do Říma a žádá papeže o vstup do kláštera
v 15 letech
9. dubna 1888 vstupuje jako 15letá do kláštera bosých karmelitánek v Lisieux a přijímá řeholní
jméno sestra Terezie od Dítěte Ježíše
dva roky před svou smrtí se obětovala Boží milosrdné lásce
zemřela na tuberkulózu 30. září 1897, bylo jí 24 let
za svatou ji prohlásil papež Pius XI. 17. května 1925

*popřemýšlej o tučně vyznačených slovech v textu

Podívejte se na internetové stránky, které vám
napoví.

JAK VYPADALA?

Vytvořte plakát s její podobiznou.

ZAPAMATUJ SI!
„Nic není malé, co se koná z lásky a pro lásku.“
(Terezie z Lisieux)

A CO JÁ?
Plním si své úkoly vždy s láskou a ochotou?

PROJEKT DO ŠKOL POŘÁDÁ:

seznam se s osobností a poznej sám sebe

SV. TEREZIE Z LISIEUX
učitelka církve a patronka misií

VĚDĚLI JSTE, ŽE ...?
Karmel - (hebr. Boží vinice) je pohoří a národní park v severním Izraeli. Pro svou přírodní
nádheru je pohoří Karmel ve Starém zákoně symbolem krásy
od názvu tohoto pohoří je odvozen také Řád bratří blahoslavené Panny Marie na hoře Karmel,
zkráceně Řád karmelitánů
všechny Tereziiny sestry žily zasvěcený život
Terezie psala básně a divadelní hry, kde také hrála hlavní role
v roce 1895 začala psát své vzpomínky
kniha Dějiny duše byla přeložena do 60 jazyků
její rodiče byli svatořečeni v roce 2015 papežem Františkem

DEJME SE
DO PRÁCE
Vyberte jednu aktivitu a zrealizujte ji. Poté nám o ní pošlete
krátkou zprávu nebo fotografii. My vám pošleme další část šifry.

podívejte se na tyto webové stránky http://deti.vira.cz/svati-1/svati/Terezie-z-Lisieux/,
můžete si vytisknout a vybarvit obrázek sv. Terezie z Lisieux
kupte si knihu, čtěte si ji na pokračování
http://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Terezka.html
vyrobte netradiční dárek pro druhé:
http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/20233/metodika_pro_1_az_3_rocnik.pdf
- lekce 33; 2. ročník
nebo
http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/20233/metodika_pro_1_az_3_rocnik.pdf
- lekce 35; 2. ročník
zkuste vytvořit několik Akrostichon na slova: rodina, důvěra, pokora, láska
http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/20233/metodika_pro_6_az_7_rocnik.pdf
- lekce 21, 24; ročník 6
můžete shlédnout krátký film zadáním do vašeho vyhledávače Česká televize Světci a
svědci Terezie z Lisieux
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10123417216-svetci-a-svedci/208562211000020-terezi
e-z-lisieux/
chcete-li se více dozvědět o misiích - pozvěte si Hanku Koukalovou na skvělý program
(zdarma). Více na www.missio.cz (koukalova@dicb.cz; tel.: 603 224 665)
nakreslete si např. na čtvrtku A2 misijní růženec, zjistěte jaké barvy má a proč. Do
jednotlivých korálků napište – co je to misie; čím se zabývá; kde působí a pro koho; jak se
mohu zapojit já? Vytvořený plakát si můžete ve třídě vyvěsit.

