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Svätá Terézia z Lisieux 

Mária Františka Terézia Martinová sa narodila 

2.1.1873 vo Francúzsku. Najkrajší deň jej života 

bolo 1. sv. prijímanie. Ako pätnásťročná 

vstúpila do karmelitánskeho kláštora 

so slovami: „Prišla som, aby som zachraňovala 

duše a najmä aby som sa modlila za kňazov.“ 

Jej rehoľné meno bolo Terézia od Dieťaťa Ježiš 

a Svätej tváre. Napísala svoj životopis Dejiny 

duše a niekoľko listov a básní. Sľúbila, že keď sa 

dostane do neba, tak zošle na svet „dážď ruží“ 

– čiže milosti, ktoré vyprosí od Pána Ježiša. 

Zomrela 30.9.1897 ako dvadsaťštyriročná.  

Je patrónkou misií, misionárov, Francúzka 

a je Učiteľka Cirkvi.  

 

1. Skutkovník: 

- čierny závoj – pozorný na náboženstve, prečítanie zo Svätého písma (z Biblie) 

- krémový plášť – pomoc pri domácich prácach, poriadok na izbe 

- hnedé šaty (habit) – urobené školské úlohy 

- červené ruže – dobrý skutok 

- modrá obloha – modlitba za duše a za kňazov 

- zelená tráva – urobiť niečo náročné; čo nemám rád 

- strom - vyznanie viery pred druhými 

 

Modlitba sv. Terezky Ježiškovej za kňazov. 

Pane Ježišu Kriste, večný veľkňaz, požehnaj svojich kňazov a daj im prebývať v ochrane 

Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže uškodiť. Zachovaj bez poškvrnenia ich pomazané 

ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela. Zachovaj bez poškvrnenia ich ústa, 

ktoré sú denne zvlažované tvojou predrahou Krvou. Zachovaj čistými ich srdcia, do ktorých si 

vtlačil pečať svojho slávneho kňazstva, a chráň ich od všetkých pozemských náklonností. 

Daj, nech prospievajú v láske a vernosti voči tebe, a uchráň ich pred svetskou nákazou. 

Daj im moc premieňať srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich práce, aby prinášali 

hojný úžitok, a daruj im korunu večnej spásy. Amen. 

  



 2. V osemsmerovke sa ukrýva najznámejší citát sv. Terezky: 

"                                                                                                              " 

BOH, BOJ, DEJINY DUŠE, DIVADLO, DUCH, 

DVADSAŤŠTYRI, KRST, KRÍŽ, KŇAZ, 

LUPIENKY, LÁSKA, MILOSRDENSTVO, 

NÁBOŽNOSŤ, NÁRUČIE, OBETA, OHEŇ, 

OTEC, PÁN, PÔST, PÚŤ, REKREÁCIA, RÍM, 

SPRAVODLIVOSŤ, STVORITEĽ, SVIATOSTI, 

SVÄTOSŤ, UČITEĽKA CIRKVI, VEĽKORYSOSŤ, 

VSTUP, VÝŤAH, VĎAČNOSŤ, ZJEDNOTENIE, 

ČAS, ČISTOTA, ČNOSŤ, ŠŤASTIE, ŽÍZNIM 

 

 

 

3.  Napíš prosbu na príhovor sv. Terezky: 

 

 

 

 

 

 

4. Pieseň k sv. Terezke: 

Svätá Terezka, ty duša čistá, 

oroduj za nás u Ježiša Krista. 

Svätá Terezka, učiteľka lásky, 

prosíme, nauč nás žiť život lásky. 

Meno: ____________________________________ 


