
 

Keby ste sa mali opísať, kto ste? 

Som šťastná rehoľná sestra. Aspoň trošku som mohla spoznať aj život ľudí v misiách. Som za to Bohu 

veľmi vďačná. 

Čo pre vás znamená Boh? 

Skutočne živý osobný Boh. Boh Otec, Syn a Duch Svätý – tajomný a predsa blízky. 

Kedy ste sa rozhodli priblížiť k Bohu a stať sa rehoľnou sestrou? 

Počas štúdia na strednej škole nám kňaz na hodine náboženskej výchovy povedal o troch povolaniach 

– manželstvo, zasvätený život a slobodný stav. Ponúkol nám, aby sme sa modlili a hľadali, ktoré povolanie 

je to naše. Ja som to zobrala vážne a neľutujem. Hneď po maturite som vstúpila do našej kongregácie – 

Milosrdné sestry sv. Vincenta de Paul - Satmárky. 

Aká je vaša obľúbená postava z Biblie? 

Počas života ma oslovilo viac postáv. Vďaka ich svedectvu života som mohla duchovne rásť. Teraz je to 

žena Kanaánčanka – matka, pohanka. Žena úžasnej pokory, lásky k dcére, viery.. 

Aké sú dve vaše obľúbené slovenské chvály a prečo práve tieto dve? 

Najsilnejšie sú pre mňa modlitby sestier Karmelitánok – vyberám modlitbu: Najtichší chlieb. Druhou je: 

Život svoj ti odovzdám ... Pieseň nádherne vystihuje život zasvätenej osoby. 

Pred koľkými rokmi ste začali učiť na našej škole? Páči sa vám tu, prípadne čo by ste zmenili, ak by ste 

mohli? 

Začala som učiť na našej škole v roku 2005. Po 2 rokoch pôsobenia som prácu prerušila z dôvodu môjho 

odchodu na misijné pôsobenie v Albánsku. Z Albánska moje kroky viedli do Ríma. Po návrate na Slovensko 

opäť pokračujem vyučovaním na našej škole od roku 2019. Človek môže vždy zmeniť seba – rásť ako osob-

nosť. Naša škola kladie veľký dôraz práve na tento rozmer. Preto chcem ísť týmto smerom. Využiť mož-

nosti, príležitosť a ponúknuť ich vám – študentom. 

Aké sú vaše záľuby, čo rada robíte vo voľnom čase? 

Vo voľnom čase rada tvorím, gravírujem a chodím na turistiku. 

V tomto rozhovore vám chceme pred-

staviť rehoľnú sestru 

ktorá zdieľa život s Bohom už niekoľko 

rokov a učí na našej škole katolícke ná-

boženstvo.  



Posledná miniotázka: Keď chodíte na dovolenky, výlety, túry,.. musíte chodiť v rehoľnom rúchu alebo 

si môžete dať, napríklad turistické oblečenie? 

Rehoľné sestry v jednotlivých kongregáciách si samé na svojich kapitulách rozhodujú o jednotlivých 

formách. My, sestry Satmárky,  sme si zvolili ako symbol svedectva zasväteného života rehoľné rúcho. Pre 

chvíle oddychu sme si vybrali aj športové oblečenie. Ja sama si môžem vybrať, či chcem mať oblečené 

rehoľné rúcho alebo športové oblečenie. 

Na tomto rozhovore sa podieľali Laura a Lujza Bialoňové, 2.B 


