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Celé meno: Rupa Charles 
Lourdhusamy

Obľúbená farba: 
tmavomodrá

Narodená: 3.6.1982
Znamenie: blíženci

Obľúbené jedlo: idly a 
dosa - u nás podobné 

šošovicovému prívarku a 
zo slovenských jedál piro-

hy a ešte chipsy 
Obľúbená pesnička: 

I have a dream 
Povolanie: 

rehoľná a zdravotná sestra 
rozprávanie jazykmi ako 
tamil - materský jazyk, 

hindoky, marody, honkeny 
.. a samozrejme slovenský a 

anglický

Rupa – veľmi milá, skromná 
a pokorná sestrička na inter-
nom oddelení v nemocnici, 
tiež naša spolubývajúca na 
internáte. Čím je pre nás 
výnimočná? Je to Indka! 

Rupa sa narodila 3.6. 1982 v 
Manamadurai, Tamilnadu v In-
dii. V súčasnosti žije a pracuje 
na Slovensku. Ako sa tu dos-
tala?

FON: Rupa, kedy si sa roz-
hodla, že sa staneš rehoľnou 
sestrou?

Rupa: Už ako sedemročná 
som vedela, že chcem byť 

rehoľníčka.
Pamätám si, ako som to vrave-
la učiteľkám v škole, keď sa 
pýtali: ,,A čím chcete byť, až 
vyrastiete?” Keď počuli moju 
odpoveď, len sa zasmiali. Veď 
malé dievčatko ani nevie, čo 
to povolanie znamená, ale 
ja som už vtedy vedela, že 
raz sa rehoľníčkou stanem. 
Inšpirovala ma  sesternica pô-
sobiaca v kláštore.

FON: Ako je to v Indii so vzde-
lávaním?

Rupa: Čo sa týka škôl, je to  iné 
ako na Slovensku. Základná 
škola končí v 15 rokoch.  Po-
tom som pokračovala v štúdiu  
na gymnáziu(od16-19 rokov),   
vybrala som si štúdium vedy.

FON: Kedy si vstúpila do 
kláštora?

Rupa:  V 19 rokoch som vstúpi-
la do Kláštora-Obetovanie 
Panny Márie. Kláštor mi 
pomáhal vybrať otec a vedel, 

že v tomto je najlepšie. Pred 
prvým sľubom som 4 roky 
študovala. Rodina ma v tomto 
rozhodnutí podporovala, i 
keď  mamka si myslela, že v 
kláštore dlho nevydržím a po 
roku sa vrátim domov najmä 
preto, lebo v kláštore sa mu-
sia dodržiavať pravidlá. Ale 
mala som vzor a inšpiráciu 
- zakladateľku kláštora Nanu 
Nagelovú.

FON: Ako si sa dostala na 
Slovensko?

Rupa:  Po prijatí sľubov som 
začala absolvovať rôzne misie.

Prvá misia rok 2004 - GOA, 
Západná India. 
Vtedy som mala 22 rokov a 
učila som deti angličtinu, tiež 
som im pomáhala aj súkromne 
či pri písaní úloh alebo roz-
právaní sa. Veľmi radi sme 
viedli skupinové modlitby a 
pripravovali pre mladých stret-
nutie a výlety.
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