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Krátky životopis  

Blahoslavená sestra Zdenka z Kongregácie milo-
srdných sestier Svätého kríža, rodným menom 
Cecília Schelingová, sa narodila 24. decembra 1916 
v Krivej na Orave. V rokoch 1922 – 1930 navšte-
vovala 8-ročnú ľudovú školu v rodnej dedine.  

6. júla 1931 nastúpila ako kandidátka do Podu-
najských Biskupíc. 28. januára 1936  vstúpila do 
noviciátu a dostala rehoľné meno sestra Zdenka. 
30. januára 1937 zložila prvé rehoľné sľuby. 
Pracovala v  nemocnici v Humennom a v Štátnej 
nemocnici v Bratislave ako laborantka, neskôr 
asistentka na röntgenologickom oddelení až do 
svojho zatknutia dňa 29. februára 1952. 
Spoločenská situácia Katolíckej cirkvi v Česko-
slovenskej republike sa po roku 1948 neustále 
zhoršovala. Sestra Zdenka si uvedomovala potrebu 
brániť Katolícku cirkev. Dva razy sa podieľala na 
príprave úteku väznených katolíckych kňazov. Prvý 
pokus bol úspešný, druhý nie, lebo, ako sa neskôr 
ukázalo,  bola to pasca nastavená  štátnou bezpeč-
nosťou. Sestru Zdenku uväznili v Justičnom paláci 
v Bratislave a tam ju podrobili vyšetrovaniu, ktoré 



bolo spojené s bezohľadným mučením. 17. júna 
1952  bola odsúdená za údajnú velezradu na 12 
rokov straty slobody a 10 rokov straty občianskych 
práv. 

Sestra Zdenka bola vo vyšetrovacej väzbe 
v Bratislave, potom väznená v Rimavskej Sobote, 
Pardubiciach, Brne a v Prahe. Z väzenia v Prahe  
bola ako ťažko chorá 16. apríla 1955 prepustená. 
Zomrela  v trnavskej nemocnici  31. júla 1955. Doži-
la sa necelých 39 rokov. Pochovaná bola  2. augusta 
1955 na Starom cintoríne v Trnave. 16. októbra 
1979 boli jej pozostatky exhumované a spolu 
pozostatkami 10-tich ďalších sestier Svätého 
kríža  prevezené do spoločného hrobu v Podu-
najských Biskupiciach.  

14. septembra 2003 bola Sv. Otcom Jánom 
Pavlom II. v Bratislave - Petržalke vyhlásená za 
blahoslavenú. V súčasnosti prebieha rímska fáza jej 
kanonizačného procesu. 

 
 
 
 

Úvod  

„Pane, daj, aby som mohla zachrániť aspoň 
jedného kňaza,“ vyriekla sestra Zdenka s túžbou 
obetovať sa za kňazov.  

 
Boh vypočul jej prosbu a pozval ju do školy kríža. 

Sestra Zdenka prijala toto Božie pozvanie a 
obetovala svoj život za záchranu kňazov. Cítila 
potrebu veľa sa modliť a obetovať za služobníkov 
oltára, lebo cez nich sa mnohé duše dostávajú na 
cestu spásy.  

Dnes nás médiá a bulvárna tlač chcú cielene 
obrať o dôveru a úctu k posvätnému stavu. Božie 
slovo nás však vyzýva: „Nedotýkajte sa mojich 
pomazaných, neubližujte mojim prorokom“ (Ž 105, 
15).  

Podľa príkladu sestry Zdenky povzbudzujme sa 
navzájom k modlitbe za posvätenie kňazov, lebo 
oni sú sprostredkovateľmi milostí medzi Bohom 
a nami.  
 

Blahoslavená Zdenka, tvojmu mocnému 
príhovoru zverujeme všetkých kňazov! 



1. deň 

Oddanosť povolaniu – prvotná horlivosť 
 

Z myšlienok sestry Zdenky: 
„Musíme rásť v poznaní Boha, lebo keď 

nebudeme rásť v poznaní Boha, budeme rásť 
v poznaní sveta. A čo bude rásť pred nami, to si 
zamilujeme.“ 

„Ježiša poznávaš takou mierou, akou mu chceš 
patriť.“ 
 
Modlitba:  

Pane Ježišu, večný Veľkňaz, sestra Zdenka 

posilňovaná tvojou milosťou bola verná a vytrvalá 

v láske až do konca.  

Na jej príhovor ťa prosíme za kňazov, nech 

vytrvalou modlitbou posilňujú svoju vieru, 

obnovujú v sebe prvotnú horlivosť a z nej čerpajú 

silu do každodenných zápasov. Nech je ich kňazský 

život príťažlivý pre bohoslovcov a chlapcov, ktorí 

túžia po kňazskom povolaní, aby nám nikdy 

nechýbali poslovia radostnej zvesti 

a sprostredkovatelia sviatostného života.     

 

Blahoslavená Zdenka, pomáhaj kňazom 

obnovovať v sebe prvotnú horlivosť!   

 

Sláva Otcu... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. deň 

Dôvera bez hraníc 

 

Z myšlienok sestry Zdenky: 

„Na prvom mieste je pre mňa vždy Božia vôľa. 

Pre ničotu a hriech niet miesta v mojom srdci. Ako 

sa len potešilo Ježišovo Srdce, keď v nespočí-

tateľnom zástupe spravodlivých už vopred videl 

moju biednu dušu, smädnú po láske k nemu, 

oddanú mu v slabosti a v dôvere bez hraníc.“ 

„Ježiš môže všetko, dôvera v neho robí zázraky.“ 

 

Modlitba:  

Pane Ježišu, sestra Zdenka sa často utiekala 

k tvojmu najsvätejšiemu Srdcu a v ňom nachádzala 

prameň pokoja, dôvery a lásky. 

Prosíme ťa za kňazov, cez ktorých sme prijali a 

prijímame sviatosti; i za všetkých kňazov, ktorí 

pôsobia v našich farnostiach. Stále nanovo sa 

dotýkaj ich sŕdc, aby ti bezhranične dôverovali. 

Posilňuj kňazov, ktorí sú pastoračne vyťažení, aby 

nepodceňovali čas na osobnú modlitbu a v dôver-

nom spoločenstve s tebou nachádzali radosť 

a naplnenie svojho kňazského života pre dobro 

duší.  

Veď Božie slovo nás uisťuje: „Opojím dušu 

kňazov hojnosťou a môj ľud sa nasýti mojimi 

darmi“ (Jer 31,14).  

 

Blahoslavená Zdenka, prihováraj sa za kňazov, 

aby našli naplnenie svojho kňazského života 

v dôvernom spoločenstve s Ježišom! 

 

Sláva Otcu... 

 

 

 

 

 

 



3. deň 

Sila spoločenstva 

 

Z myšlienok sestry Zdenky:  

„Pravá láska k blížnemu je v tom, že znášame 

všetky chyby blížneho a nedivíme sa jeho 

slabostiam.“ 

„Kto dostal viac milostí ako iní, musí strhávať 

druhých za sebou, a nie dať sa nimi viesť.“ 

 

Modlitba:  

Pane Ježišu, ty si zhromaždil okolo seba svojich 

učeníkov, ktorých si nazval priateľmi.  

Na príhovor sestry Zdenky, ktorá bola povolaná 

žiť v spoločenstve a vážila si priateľstvo iných 

najmä v ťažkých chvíľach života; prosíme ťa za 

kňazov, aby medzi sebou vytvárali bratské 

spoločenstvo podľa vzoru apoštolov a vedeli pri 

sebe stáť v radostných aj bolestných chvíľach 

života.  

Nedaj, aby ich svet strhol svojimi ponukami, ale 

aby povzbudení slovami evanjelia: „ustanovil ich, 

aby boli s ním,“ (porov. Mk 3,14) si stále viac uve-

domovali potrebu byť denne s tebou a čerpali silu 

z úprimného bratského spoločenstva. 

 

Blahoslavená Zdenka, pomáhaj kňazom 

vytvárať bratské kňazské spoločenstvo! 

 

Sláva Otcu... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. deň 

V skúškach života 

 

Z myšlienok sestry Zdenky: 

„Skutočne chcem milovať mocne, hoci všetko vo 

mne je také slabé, slabá je ešte aj bolesť z toho, že 

milujem tak málo. Ak ma však moje srdce 

odsudzuje, Boh je väčší ako moje srdce.“ 

„Pane, nech tvoja láska odpúta moju dušu od 

vecí stvorených na tomto svete.“ 

 

Modlitba:  

Pane Ježišu, ty si znášal neprijatie a nepo-

chopenie aj od svojich najbližších. Sestra Zdenka 

mala tiež účasť na týchto bolestiach a znášala 

ľudské odmietnutie, neprijatie a násilie.  

Na jej príhovor ťa prosíme za kňazov, ktorí sú 

vystavení rôznym ťažkým skúškam a tiež za kňazov, 

ktorí boli laicizovaní. Veď aj im v duši ostáva 

nezmazateľná pečať kňazstva, i keď je zastretá  

starosťami laického života.  

Za spásu ťažko skúšaných kňazských duší ťa 

prosíme aj na príhovor sestry Zdenky, ktorá za 

záchranu väznených kňazov obetovala svoj život.  

 

Blahoslavená Zdenka, oroduj za kňazov, ktorí 

sú ťažko skúšaní  utrpením! 

 

Sláva Otcu... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. deň 

Jednoduchosť života  

 

Z myšlienok sestry Zdenky: 

„Premenenie je cieľom mojej obety, musí sa 

prejaviť v celom spôsobe života. Nech je vidieť, že 

som zo dňa na deň zbožnejšia, lepšia, veselšia. 

Nechcem konať svoju obetu bez Ježiša v srdci, ale 

všetko skrze Krista.“ 

„Iba jedno je potrebné robiť každý deň: milovať 

Ježiša.“ 

 

Modlitba:  

Pane Ježišu, ty si nám dal príklad, aby sme 

kresťanský život žili jednoducho a hodnoverne. 

Sestra Zdenka chcela, aby ty si  ovládal všetky jej 

myšlienky; chcela len to, čo chceš ty. Milovala iba 

to, čo robíš ty.  

Nech jej príklad priťahuje a povzbudzuje kňazov 

k jednoduchému životu bez kompromisov. Nech 

túžia byť viditeľným Božím znamením pre dnešný 

svet. Nech sa nenechajú opantať materiálnymi 

vecami, ale v štedrosti a starostlivosti o núdznych 

nachádzajú teba a pozvanie ku konkrétnej službe.  

Pane, ty sám buď ich najväčším bohatstvom.  

 

Blahoslavená Zdenka, oroduj za našich kňazov, 

aby boli viditeľným znamením pre dnešný svet! 

 

Sláva Otcu... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. deň 

Mária – prameň čistej radosti  

  

Z myšlienok sestry Zdenky: 

„Nepoškvrnená Panna, zmocnila si sa Ježišovho 

Srdca, aby si nám ho darovala. Zmocni sa i našich 

sŕdc a daruj ich Ježišovi.“ 

„Mária, ty, ktorá si tak vrúcne praješ, aby sme 

milovali Ježiša, odhaľ nám svoje tajomstvá lásky.“ 

 

Modlitba:  

Pane Ježišu, čistota srdca má pôvod v prebývaní 

s tebou a s tvojou Matkou. Sestra Zdenka milovala 

tvoju Matku a utiekala sa k nej v dôvernej 

modlitbe. Vedela, že najdokonalejšia obeta je 

obeta nerozdeleného srdca. Celibát, táto perla 

katolíckeho kňazstva, je často spochybňovaný 

a zosmiešňovaný. 

Prosíme ťa za kňazov, aby si chránili čistú lásku 

a denne sa ti odovzdávali skrze Máriu s neroz-

deleným srdcom. Veď s tvojou najčistejšou Matkou 

môžu prežívať svoje kňazstvo vo vonkajšej 

i vnútornej čistote.  

 

Blahoslavená Zdenka, prihováraj sa za kňazov, 

aby skrze Pannu Máriu žili svoje kňazstvo vo 

vonkajšej i vnútornej čistote! 

 

Sláva Otcu... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. deň 

Každodenné obety 

 

Z myšlienok sestry Zdenky: 

„Ježišu, nechávam ti celé svoje srdce, telo i dušu, 

aby boli tu pred svätostánkom zmiernou obetou za 

moje hriechy i za hriechy celého sveta.“  

„Chcela by som, aby Boh ovládal všetky moje 

myšlienky, chcem plniť jeho vôľu bez ohľadu na 

seba, či na útechu alebo odpočinok.“  

 

Modlitba:  

Pane Ježišu, keď si pri poslednej večeri umyl 

učeníkom nohy, zanechal si nám príklad pokory a 

služby. Sestra Zdenka kráčala po tejto ceste. Do 

všednosti dňa vkladala túžbu konať všetko pre 

teba.  

Prosíme ťa za našich kňazov, aby vo svojej 

pastoračnej činnosti hľadali tvoju slávu a dobro 

duší. Nech sa nedajú premôcť únavou, znechu-

tením a nepochopením, ale nech v každodennej 

osobnej modlitbe a v pokornom prijímaní sviatosti 

zmierenia očisťujú svoje srdcia a nachádzajú zdroj 

sily pre svoje apoštolské poslanie.  

 

Blahoslavená Zdenka, oroduj za unavených 

a nepochopených kňazov, aby v spojení s Ježišom 

nachádzali zdroj sily pre svoje poslanie! 

 

Sláva Otcu... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. deň 

Ostávať pri Ježišovi 

 

Z myšlienok sestry Zdenky: 

 „Cieľ nášho úsilia je iba jeden: byť pri ňom, pri 

Ježišovi. Nakoľko sa duša priblíži k nemu, natoľko si 

ju pritiahne k svojmu Srdcu.“ 

„Iba o jedno chcem vždy prosiť: Ježiš, daj, aby 

som ťa vedela vždy viac a viac milovať aj v utrpení.“ 

 

Modlitba:  

Pane Ježišu, pozval si nás, aby sme ostávali 

v tebe a usilovali sa o činorodú lásku. Sestra Zdenka 

svojou láskavosťou, ľudským prístupom a úsmevom 

povzbudzovala iných, zvlášť chorých.  

Na jej príhovor ťa prosíme za chorých, utrpením 

a vekom poznačených kňazov i za tých, ktorí ich 

ošetrujú a ktorí im slúžia.  

Pomáhaj kňazom, aby aj v tomto úseku života 

pamätali na výkupnú silu kríža, aby  intenzívnejšie 

spájali svoje utrpenie a osamotenosť s tvojou 

obetou a vyprosovali požehnanie pre svet, ktorý 

túži po pravej láske a radosti.  

 

Blahoslavená Zdenka, oroduj za chorých 

a vekom pokročilých kňazov, aby svoje utrpenie 

čím viac spájali s Kristovou obetou! 

 

Sláva Otcu... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. deň  

Stále na ceste do večnosti  

 

Z myšlienok sestry Zdenky: 

„Nie, nehľaď, Pane, na bôľ v mojej duši a 

nevšímaj si ani slzy, keď prídeš ku mne. Len moje 

srdce k svojmu Srdcu priviň, pritúľ a utrhni kvet, čo 

z bôľu vykvitol.“ 

„Nepoškvrnená Panna, daj nám Ježiša, daj nám 

lásku.“ 

 

Modlitba:  

Pane Ježišu, ukazuješ nám cestu života, cestu 

spojenú s tajomstvom kríža a zmŕtvychvstania. 

Sestra Zdenka žila z tohoto tajomstva a v jeho sile 

uskutočnila obetu života za záchranu prena-

sledovaných kňazov. 

 Sprevádzaj našich kňazov istotou, že si neustále 

s nimi na ceste ich života a osobitne si im blízko 

v utrpení a samote. 

Daj, nech kňazi, ktorí celý život zasvätili službe 

druhým, pocítia vďačnosť, duchovnú blízkosť 

a modlitby svojich veriacich. Osobitne ti zverujeme 

umierajúcich kňazov a duše kňazov v očistci, aby 

čím skôr mali plnú účasť na nebeskej liturgii, ako si 

to prisľúbil: „Svojich kňazov odejem do rúcha spásy 

a svätí budú plesať v radosti“ (Ž 132, 16). 

 

Blahoslavená Zdenka, oroduj za umierajúcich 

kňazov a za duše kňazov v očistci! 

 

Sláva Otcu... 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záver 

 

Modlitba sestry Zdenky za verné plnenie 

povinností: 

 

Môj milý Spasiteľ, nedopusť, aby som 

zľahostajnela vo vernom plnení povinností svojho 

povolania. Pozri, preto 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.  

Spájam ich s tvojimi a obetujem ti ich, aby som 

sa takto skrze ne stále pripravovala na sväté 

prijímanie. Amen. 

 

 


