- Věříš, že jsi zadarmo milován/a Bohem?

- Je v mém okolí taky nějaká taková „nesympatická sestra“ jako ta, o kt. vyprávěla Terezie? Zkusíš pro
ni udělat to co Terezie – milovat ji jako Ježíš?

- Nesvěřil Ti Bůh také nějakého blízkého či vzdáleného Pranziniho, za jehož cestu k Bohu se máš
modlit?

- Máš touhu jako Terezie pomáhat poznávat ostatním Boží lásku? Modlit se za ně?

- Jak k tobě Bůh promlouvá? Skrze koho nebo co? Víš, k čemu mě Bůh volá?

- Jak se změnily priority tvého života po poznání Boží lásky? Co se v tvém životě změnilo?

- Jak jsi poznal/a Boží lásku vůči své osobě? A jak jsi na ni odpověděl/a?

- Jaké jsou tvoje představy o Bohu? Jak vnímáš „dotyky Boží péče“?

Podněty k zamyšlení:

Myšlenky Terezie z Lisieux:
*Bůh nám dává najevo, že Ho zaujmou právě ty nejmenší skutky, vykonané z lásky.
*Často stačí jediné slovo, jediný milý úsměv, abychom potěšili znechuceného člověka.
*Milovat znamená dát všechno a dát sebe sama.
*Bůh ti říká: Dávej, dávej znovu a znovu a nestarej se o výsledek.
*Bůh nám dává přesně to, co dokážeme unést.
*Je lepší mluvit s Bohem než o Bohu.
*Chtěla bych zachraňovat lidi a pro ně zapomenout na sebe.
*Abychom mohli kráčet po Malé cestě, musíme být pokorní, chudí duchem a jednoduší.
*Láska se nevymlouvá na nemožné, protože si myslí, že všechno smí a všechno může.
*Bůh obyčejně dopouští, abychom trpěli týmiž slabostmi, které se nám nelíbí na jiných:
zapomnětlivost, neúmyslná nedbalost, únava…
*Toto je moje modlitba. Prosím JEŽÍŠE, aby mě vtáhl do plamenů své lásky, aby mě tak těsně spojil se
sebou, aby on žil a jednal ve mně.
*Nejde zde jenom o to milovat ho v nejvyšší míře, nýbrž nechat do sebe proudit jeho lásku, ano nechat
se jeho láskou strávit.
*Uchovejte si svoji důvěru. Není možné, aby na ni Bůh neodpověděl, protože své dary vždy měří podle
naší důvěry.

- vlastním jménem Thérèse Martin a řeholním jménem Terezie od Dítěte Ježíše a svaté
Tváře, někdy označovaná též jako "malá Terezička"
- je katolická světice, panna a mystička, velká postava karmelitánského řádu
- Učitelka církve - prohlášena Janem Pavlem II. v roce 1997
- Narození 2. ledna 1873, Alençon - úmrtí 30. září 1897, Lisieux
- Svátek 1. října
- Blahořečena 29. dubna 1923
- Svatořečena 17. května 1925 (Pius XI.)
- Atributy - řeholní oděv, kříž, růže
- Patronkou nemocných TBC a AIDS, květinářů a pěstitelů růží, sirotků a za 2. světové války také
pilotů a veškerého leteckého personálu, Francie, Austrálie, misií, misionářů, karmelitek

SVATÁ TEREZIE Z LISIEUX

Neumírám, ale…
…………………………..…………………………
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3 Přijímení Terezie
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4 Jak se jmenuje kostel v Lisieux, ve kterém se konají výstavy ze života sv. Terezie? (česky)
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7 O jaké francouzské světici a bojovnici skládá Terezie divadelní dílka a zároveň se nechává v její roli fotit?
8 Jak se říká čekatelce na vstup do katolického řeholního společenství?
9 Terezie chce zůstat před Bohem malým…….., vše od něho očekává

10

Č

11

10 Jak se říká obřadu, při němž si nově příchozí člen nějakého řeholního řádu poprvé obléká řeholní oděv svého řádu?

11 S jakou květinou je sv. Terezie zobrazována?
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5 První "duchovní dítě" sv. Terezie (vězeň, který se obrátí v okamžiku před smrtí a políbí kříž)
6 Sv. Terezie chce pro Ježíše zachraňovat…..
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15

1 Terezie si představuje náruč Ježíše, která ji vynese přímo do nebe jako….
2 Terezie je patronkou……

3
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12 V jakém městě žila sv. Terezie v klášteře?
13 Jak se jmenuje druh brandy, pálenka z jablek z francouzského regionu Dolní Normandie?
14 V jakém regionu se nachází Lisieux?
15 Kde se přesně seznámili rodiče sv. Terezie ve městě Alencon?

16

16 Jak se jmenuje klášter, kam sv. Terezie vstoupila?

