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100 let od rojstva Matere Terezije

RA SLOVENIJA 1, 26.08.2010, RADIJSKI DNEVNIK, 19.00

Pred stotimi leti se je rodila Nobelova nagrajenka za mir, mati Terezija. Najbolj je znana po ustanovitvi
redovne skupnosti misijonark ljubezni, ki skrbijo za ljudi iz dna družbe. Visoko obletnico zaznamujejo v
številnih državah po vsem svetu. Pri nas med drugim z izdajo prevoda njenih zasebnih spisov. Aleksander
Čobec.
ALEKSANDER ČOBEC: Mati Terezija se je rodila v Skopju v albanski družini kot Agnes Gonxa Bojaxhio.
Svoje življenje je posvetila skrbi za reveže, nastanila pa se je v indijskem mestu Kalkuta. Pred šestdesetimi
leti je ustanovila nov red, ki je začel delovati po vsem svetu. Leta 1987 tudi v Sloveniji. Za svoje delo je
prejela najvišja svetovna priznanja, ker je brez razlik pomagala ljudem v najbolj razdeljenih delih sveta.
Slovenski misijonar Jože Kokalj.
JOŽE KOKALJ: Ona je pripovedovala, kako je prišla iz Južne Afrike, kako je tam ustanovila hišo za črne in
bele skupaj, ko je bil še apartheid v Južni Afriki.
ČOBEC: V rojstnem mestu Mati Terezije je deloval slovenski škof Janez Gnidovec. Svoje izkušnje z njim
je opisala v enem izmed pisem, ki so objavljena v zasebnih spisih z naslovom »Pridi, bodi moja luč«, ki
sta jo danes izdali založbi Novi svet in Družina, sicer pa je bila Mati Terezija s Slovenci najbolj povezana
preko misijonarjev.
KOKALJ: Celo misijonsko življenje je neprestano bila v povezavi posebno s patrom Gabričem in patrom
Cukaletom in z drugimi našimi misijonarji.
ČOBEC: Stoto obletnico njenega rojstva obeležujejo po več kot šestdesetih državah. V Združenih državah
Amerike so ji med drugim posvetili poštno znamko, v Indiji so po njej poimenovali vlak, ki naj bi vozil med
najpomembnejšimi mesti in vozil barve njenih redovnih oblačil, v Skopju pa je imel parlament slavnostno
sejo, na kateri so podelili nagrado Matere Terezije.
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