
 

Akadémia k 60. výročiu úmrtia bl. Zdenky 
 

 

 

Drahí bratia a sestry, pri príležitosti 60. výročia mučeníckej smrti blahoslavenej Zdenky,  ktorá 
vyrástla na pozadí dejín ako svedok nekonečnej Božej lásky v službe Bohu a človeku až do 
krajnosti, chceme spoločne ďakovať za dar jej posolstva, ktoré je stále aktuálne a živé a prosiť 
ju, aby zapálila v nás taký oheň lásky, ktorým ona sama horela, aby sme s radosťou a nadšením 
prežívali svoje kresťanské povolanie. 
 
 
/PIESEŇ „V srdci kňaza “/ 

 
V srdci kňaza 
 

1. V srdci kňaza sprítomnený, Ježiš v rukách tyrana. 
Mojim plánom zachránený, pre teba som stíhaná. 
Píšem svoju záväť lásky, to je moje priznanie,  
moja tvár bez jednej vrásky a môj život ako vyznanie. 

2. Verím, že si tu, aj keď oči vidia tmu, 
preto teraz Ty mi silu daj, nikdy ma neopúšťaj, 
ani v tomto väzení, veď som plná nádejí, 
že ten krik, čo robí stráž zničí láska, čo je v nás. 

3. Na kríž pribitý, v mojej dlani ukrytý, 
v Božskom Srdci schúlená, Jeho Láskou kúpená, 
v čase búrok, v čase tmy, bol si Slnkom záhadným 
moje telo strýznené čaká smrť a vzkriesenie. 
 

       „Nik nemá väčšej lásky ako ten, kto položí život za  

          svojich priateľov. Ja som Vzkriesenie a Život…“ 

 

4.  „V dnešnú noc ťa prosím, VER, ja som tvoj Vykupiteľ,  
        v tieni kríža cestu máš, vrátim tisíckrát, čo dáš, 

  daj mi život, mám s ním plán, mnohým dušiam spásu dám,  
  nezničím, čo rada máš, chcem ti dať, čo nepoznáš… 

                                                          milujem ťa, Zdenka…“ 
 
 
 
Sestru Zdenku stretávali jej súčasníci na röntgenologickom oddelení v Štátnej nemocnici 
v Bratislave. Bola najskôr laborantkou a neskôr asistentkou.  
 
Sestra Zdenka mala vzácny dar, „charizmu rehoľnej ošetrovateľky“, čím si hneď získala priazeň 
spolupracovníkov i pacientov. Svoje profesionálne poslanie chápala a prežívala ako dôsledné 
uskutočňovanie príkazu lásky k Bohu i blížnemu a úprimne sa snažila o dokonalosť. Žila 
v duchu Kristovej výzvy: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a 
nasleduje ma!“ 
 



 
 
 
 
Jedna naša spolusestra  ju na rozdiel od nás poznala veľmi osobne: 
 
“Bola skôr vyššej a štíhlej postavy. Chodievala vzpriamene, ale s pokorným láskavým výzorom 
v tvári a tak, akoby sa takmer vznášala nad zemou. Jej chôdzu zvýrazňovala prirodzená 
elegancia. Pri stretnutiach na chodbe alebo na iných miestach pozdravom predstihla 
spolupracovníčky a známe osoby, pričom nechýbal ani jemný úklon hlavou a prívetivý pohľad 
sprevádzaný nenúteným úsmevom.“ 
 
 
/PIESEŇ „S úsmevom“/ 

 Usmievaj sa 

S úsmevom, trhaj ružičky bolesti, s úsmevom, 
s úsmevom rozdávaj slová, s úsmevom, 
s úsmevom stále pomáhaj, 
s úsmevom prijímaj nespravodlivosti, s úsmevom,    
s úsmevom. 
        S úsmevom, nes nepravdu o sbe, s úsmevom; 
        s úsmevom prijímaj, keď ťa klamú, s úsmevom; 
        s úsmevom zakrývaj všetko, čo ťa bolí, 
        s úsmevom kráčaj, keď si v duši smutná, s úsmevom,  
        s úsmevom, 
s úsmevom, až ku Golgote s úsmevom. 
Ref: S úsmevom trhaj ružičky bolesti, 
          s úsmevom rozdávaj slová – s úsmevom, s úsmevom. 
        S úsmevom stále pomáhaj, 
        s úsmevom prijímaj nespravodlivosti, s úsmevom, s úsmevom. 
        S úsmevom nes nepravdu o sebe 
        s úsmevom prijímaj, keď ťa klamú – s úsmevom, s úsmevom 
        s úsmevom zakrývaj všetko, čo bolí, 

               s úsmevom kráčaj i keď si v duši smutná, s úsmevom, s úsmevom.  
               S úsmevom, až ku  Golgote s úsmevom. 
 
 
Iná sestra si spomína: 
 
“Zdenka v nemocnici nemala páru. Bola milá ku každému. Vždy bola ochotná prijať každú 
obeť.“ 
 
A Zdenkino srdce pritom šťastne šepkalo svojmu Pánovi: 
 
“Môj milý Spasiteľ, nedopusť, aby  som zľahostajnela vo vernom plnení povinností svojho 
povolania. A pozri na mňa, že som si zvolila tvoje Srdce za príbytok, aby mi bolo posilou v boji, 
podporou v slabosti, svetlom a vodcom v temnosti, zmierením za všetky moje chyby, 
posvätením všetkých mojich úmyslov a skutkov.“ 
 



 
Silu k prekonávaniu životných skúšok si vyprosovala od Najvyššieho. On ju svojou milosťou 
uschopnil, že osobitným spôsobom nasledovala Krista v hrdinskom znášaní utrpenia pre vieru 
v Boha, pre svoju príslušnosť ku katolíckej Cirkvi a pre svoje zasvätenie v rehoľnom inštitúte. 
 
 
(PIESEŇ: „Vo svojich očiach mám Slnko“) 
 
Vo svojich očiach 
 
1. V konároch stromov – tam skrývať sa vieš,  
         celou zemou sa prejdeš a o každom vieš,  
         v jednej chvíli stojíš tu a tiež pri tých, čo ťa chcú. 
 

2. Viem, že nie som orlom, no lietať chcem. 
       Som len vtáčatkom úbohým, páperím pokryté. 
       Umriem bolesťou, že som taká slabá? Ó, nie! 
         R:  Vo svojich očiach mám pre celú večnosť  
       Slnko, to, ktoré západ nepozná.  
 
Ak chceš tak ma oslov, prídi do snov,  
do ktorých ťa rada odievam…                veď som Tvoja... 
 

3. Viem, Pane, že svoju tvár za slnko skrývaš, 
      celkom maličkou sa cítim, keď sa k nebu dvíhaš,  
      iba láska vie dať krídla, prosím, pozdvihni ma k tebe ísť. 
 
4. Tak veľmi túžim letieť vyššie, bez ustania,  
       k Tebe – láska, ktorá z krásneho neba ma volá 
       ako orol, ktorý nepatrí už zemi, nebo má… 
 

medzispev: 
Ježišu, nauč ma povzniesť sa nad utrpenie, nad každú radosť 
a bolesť a všetko čomu vravím nie, NIE! 
 
 
Svoj kríž vzala na seba s vedomím, že človek obdarený požehnaným utrpením, sa môže stať 
darom pre druhých. Vo vernosti, trpezlivosti a odovzdanosti do vôle nebeského Otca bola 
ochotná obetovať svoj život pre záchranu iných. Dvakrát sa podieľala na príprave úteku 
väznených katolíckych kňazov s cieľom zachrániť ich životy. 
 
„Nebojme sa trpieť. Boh nám dá práve toľko odvahy, koľko trpíme, a keď pridá utrpenie, pridá 
i milosť. So smelou oddanosťou do jeho vôle budem vytrvalo hľadieť až do smrti na to Božie 
slnko, ktorým je On sám. Nič ma nezastraší, ani vietor, ani husté mraky. Ak by sa tak stalo, 
bude to kratučká chvíľa, aby vzrástla moja dôvera a istota v neho, že za tými čiernymi mrakmi 
je moje milované Slnko“.  
 

Ráno 29. februára 1952 ju zatkli. Vo väzení nasledovalo vyšetrovanie spojené s krutým 
mučením. Bola odsúdená na 12 rokov straty slobody a 10 rokov straty občianskych práv. 
 



 
PIESEŇ „Slnko, svieť mi“ 
 
Slnko, svieť mi 
 
1. Keď sa ráno prebúdzam a cítim svetla jas,   
      pokľaknem k zemi na kolená a vrúcne prosím zas. 
2. Neviem, čo ma dnes čaká, len viem, že budeš tu.  
       Ty si mojím Slnkom od rána, chcem plniť Tvoju vôľu. 
 
R:   Slnko, svieť mi, nenechaj  ma v tmách, vyžeň z duše strach.  
       Slnko, svieť mi, Ty jediný máš moc tmu premeniť na jas 
       premeniť na jas. 
3. Súmrak ma chce presvedčiť, že Slnko nemá moc.  
      Ale viem, že ráno príde zas, je silnejšie jak noc. 
4. Tma sa pred ním rozpŕchne, i keď sa silná zdá, 
      Ježiš, mojím večným Slnkom buď, len s Tebou neprehrám. 
R: /:Slnko svieť mi… :/ premeniť na jas…to Slnko v nás… 
 
 

„Keď duša naozaj spozná Pána Ježiša, je ochotná na všetko. Kde je jeho láska, tam 
nechýbajú klince, tŕne ani kríž.  

Kto miluje, prestáva trpieť. Trpíme, pravdaže do smrti. Uvidíme, že čím ďalej, tým menej a 
natoľko, nakoľko rastie naša láska k Bohu.Trpieť v stave milosti je východiskom veľkých 
skutkov. Preto si ľahnem ako na kríž so všetkými svojimi chybami pred bránu Božieho 
majestátu, ktorou Boh vylieva svoje milosti“  
 
Všimnime si tieto hlboké, aj keď jednoduché slová a zamyslime sa nad nimi. Zdenka žila krížu, 
ktorý si položila na svoje chabé plecia, prijala obetu života ako svoje poslanie. Už od vynesenia 
rozsudku vedela o možných následkoch týrania pri výsluchoch a aj preto svoje dni považovala 
za akési provizórium. 
 
Hľadala hlboký zmysel svojho života v Bohu, v obetovaní sa z lásky k druhým.  Pomaly 
dohasínalo jej, počas dlhých mesiacov väzenia znevažovaním  a mučením umorené telo.  
 
„Choď teda, veľká, šľachetná duša, choď sa obetovať, aby si žila šťastnejšie.  
Zachovaj si svoje nadšenie a vznešenú extázu, svoje nebeské povolanie. Leť bez ustania, prileť 
jedným rozmachom k svojmu neviditeľnému Ženíchovi, ktorý ťa volá z krásneho neba. Leť vždy 
vyššie, mystický orol. Nepatri už zemi, aby si mohla patriť nebu! 
 
Svoj život a krásnu dušu odovzdala do Spasiteľových rúk počas svätej omše, v nedeľu 31. júla 
1955 v tichej modlitbe.  
 
„Boh tak chce – nech sa stane vôľa Božia.“  
 
Z tejto zeme odišla ako tá, ktorá milovala až po bláznovstvo, ktorá si z Kristovho kríža urobila 
smerovku svojho života a znak víťazstva.  
 
 
 



 
Blahoslavená Zdenka, Ježišov kríž sa ti stal cestou k životu, prameňom sily a nádeje, skúškou 
lásky k Bohu a blížnemu. Stojíš pred nami ako príklad vernosti, pomáhaj nám, aby sme do 
našich rodín a spoločenstiev vnášali ducha lásky, obety a vzájomného odpustenia.  
 
 
/PIESEŇ „Chvála ti a sláva, Pane“/ 

        Chvála ti a sláva, Pane 
        v nebeskom príbytku žiari tvoja služobnica Zdenka,    
        korunovaná slávou a cťou a láskavo oroduje za nás. 

 
 
 
 
 


