Úloha 1: Vymaľuj si obrázok ma predchádzajúcej strane.
Úloha 2: V evanjeliu podľa Lukáša je spomenutý archanjel s rovnakým
začiatočným písmenom ako naša svätica. Jeho meno v hebrejčine znamená
Božia sila a v asýrskom jazyku Boží muž.
a) Napíš jeho meno: ............................................................................................
b) Napíš, pri ktorých postavách sa spomína jeho meno a pri akej udalosti.
Lk 1, 11-25 .....................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Lk 1, 26-38......................................................................................................................

.........................................................................................................................................
GIANNA a jej RODINA
Gianna sa narodila v Magente rodičom Albertovi Berettovi a Márii, rodenej De Micheilovej.
Obaja rodičia boli hlboko veriaci Lombarďania a členovia sekulárnej vetvy františkánskeho rádu.
Rodina bývala najskôr v Miláne, neskoršie v Bergame (kam rodina ušla pred španielskou
chrípkou, na ktorú zomreli traja Giannini súrodenci - David, Pierina a Rosina), potom počas
vojny krátko v Janove a opäť v Bergame, kde obidvaja rodičia v roku 1942 zomreli. Celkovo
mali trinásť detí, Gianna bola desiatou.
Rodina nebola príliš bohatá - všetky prebytočné peniaze investovala do vzdelania detí. Z ôsmich
deti, ktoré sa dožili dospelosti, štyri získali lekársky, dvaja inžiniersky a jedna farmaceutický
diplom; posledná sa neskôr stala uznávanou klaviristkou. Dvaja z Gianniných súrodencov sa stali
kňazmi. Giuseppe Beretta - kňaz a stavebný inžinier, pôsobil v Bergame ako kňaz a diecézny
expert na opravu cirkevných stavieb; Alberto Beretta, lekár, kapucínsky mních a kňaz, 33 rokov
pôsobil ako misionár v Brazílii). Jedna sestra sa stala rehoľníčkou - Matka Virginia Beretta lekárka, kanosiánka a dlhoročná misionárka v Indii.
Gianna študovala na niekoľkých gymnáziách a lýceách (príčinou toho bolo sťahovanie rodiny
v období jej štúdia, nepriazeň úradu voči Beretovej rodine, ktorá sa stavala chladne k fašistickým
postojom, a tiež aj kvôli jej chatrnému zdraviu, kvôli ktorému absolvovala jednoročnú prestávku
v štúdiu (1938-1939). V tom čase sa formoval jej postoj k viere, ktorý okrem iného významne
ovplyvnili exercície jezuitu Michela Avedána. Jej študijné výsledky neboli príliš dobré, ale od
piateho ročníku došlo k výraznej zmene a stala sa jednou z najlepších v triede.

Úloha 3: Predstav svoju rodinu. Napíš na výkres, príp. nakresli svoju najbližšiu
rodinu. Ku každému členovi rodiny napíš, kde robia, čo robia, kde študujú a ich
záujmy.

