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ROZHOVOR S ...

2006 - Dili
Na tejto misii som bola  6 
rokov. Počas nej som absol-
vovala  vysokú školu pôrodnej 
asistentky, ktorá trvala 4 roky. 
Taktiež dva roky som pracovala  
ako inštrumentárka.

Írsko.
V Írsku mali dom pre rehoľné 
sestry, spolu sme podnikali 
rôzne výlety. Najviac sa mi 
páčilo na pútnickom mieste 
Knock a pri mori. Jednou 
rehoľnou sestrou v Írsku bola aj 
sestra Colomba, ktorá oslávila 
sté narodeniny, ona bola 50 ro-
kov ako sestra na misii v Indii.

Od roku  2015 som na Sloven-
sku.

FON: Čomu sa na Slovensku 
venuješ?

Rupa: Momentálne študujem v 
Bratislave na Univerzite Ko-
menského biológiu, aby som 
získala diplom a zdokonalila 
sa v slovenskom zdravotníc-
tve. Popri štúdiu pracujem v 

popradskej nemocnici ako 
zdravotná sestra na internom 
oddelení. Svoju prácu milujem 
a za nič na svete by som ju 
nevymenila.

FON: Ako si zareagovala, keď 
si sa dozvedela, že Tvojou 
ďalšou misiou bude Sloven-
sko?

Rupa: Keď mi povedali, že idem 
na misiu na Slovensko, ani 
som nevedela, že taká krajina 
či štát vôbec existuje. Počula 
som len o Československu, aj 
to na hodine histórie ešte na 
základnej škole. Až potom som 
si začala pozerať, ako Sloven-
sko vyzerá, aké je tu jedlo a 
počasie. Myslela som si, že na 
Slovensku rozprávate všetci po 
anglicky. 

FON: Čo sa Ti na Slovensku 
páči?

Rupa: Veľmi sa mi  páči  zima  
a aj Tatry, chutia mi  aj sloven-
ské jedlá a dokonca aj sloven-
ská slivovica.  

Cítim sa tu veľmi dobre. Náš 
hlavný kláštor sa nachádza v 
Spišskom Podhradí, kde máme 
pravidelne každý mesiac stret-
nutia. Na Slovensku je nás z In-
die viac, ale v iných mestách. 

FON: Nakoniec nám už len 
povedala pár zaujímavostí o 
Indii:

India - Veľmi veľa 
náboženstiev- katolíci, protes-
tanti, hinduisti, judisti, jainismi, 
budhisti, rôzne etnické skupiny
Oblečenie: veľmi typické 
sú dlhé 6m Sari - môžeme 
povedať, že šál, ktorý no-
sia jemne prehodený cez 
oblečenie a taktiež typická 
červená bodka na čele, pýtali 
sme sa, z čoho to je a Rupa 
povedala, že budˇ sa kúpi ako 
nálepka alebo sa namaľuje. 
Taktiež majú veľmi pikantné 
jedlá a kedže žijú pri mori, tak 
na trhoviskách aj čerstvé ryby.
A Festival Holi-sviatky farby, 

kde sa všetci 
oblečú do bieleho 
a ohadzujú sa 
farbami. 
Výber partnerov-
partnera alebo 
teda respektíve 
manžela vám vy-
berajú rodičia.

Ešte nám Rupa 
sľúbila, že nás 

vezme do Boly-
woodu, na čo sa 
veľmi tešíme :)
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