
   
 

 

Modlitba k blahoslavenej sestre Zdenke 

     za Cirkev, za arcibiskupa Róberta Bezáka 

a za veriacich, ktorí sa snažia o jeho obhajobu 

      

Blahoslavená sestra Zdenka, 

 

obraciame sa na Teba ako na prvú blahoslavenú ženu v novovekých dejinách Slovenska.  Veľmi 

si trpela za Cirkev.  Odporovala si komunistickému režimu v čase, keď boli biskupi, kňazi aj 

aktívni katolíci posielaní do väzenia, kde pracovali v neľudských podmienkach, kde boli mučení 

a mnohí z nich na následky neľudského zaobchádzania zomreli.  Boli to časy, keď boli rehoľníci 

a rehoľníčky vyháňaní z kláštorov a posielaní na nútené práce. Mnohí veriaci boli komunistickým 

režimom perzekvovaní, vyhadzovaní z práce, ich deti nemohli študovať. Ty si sa statočne 

odhodlala brániť Cirkev, Ty si cítila, že Cirkvi treba pomôcť a  rozhodla si sa pomáhať pri 

útekoch katolíckych kňazov do zahraničia. Ty si sa po úteku kňaza modlila v kaplnke „Pane 

Ježišu, za jeho život obetujem môj jediný. Pomôž mu ostať nažive!“  Odplata Štátnej bezpečnosti 

bola krutá: zatkli Ťa, mučili a odsúdili na 12 rokov väzenia za velezradu. Tri roky si strávila vo 

väzení, kým Ťa ťažko chorú z väzenia prepustili. Posledný rok života si strávila v Trnave, kde si 

naposledy vydýchla a odovzdala svoju dušu Spasiteľovi.  

 

Preto si tak trochu naša, si tak trochu Trnavčanka, blahoslavená sestra Zdenka.  Modlíme 

sa k Tebe a obraciame sa k Tebe, aby si vyprosovala u Najvyššieho prosby Trnavčanov za 

našu arcidiecézu, i  za našu celú Cirkev.  So smútkom na duši ju vidíme trpieť. Vidíme, že 

nastala nejednota a že sa niekedy viac ako na pravde a na láske trvá na poslušnosti bez pýtania 

a bez vysvetľovania. Nášho arcibiskupa Róberta Bezáka odvolali vraj na základe početných 

sťažností kňazov a veriacich. Nik nám nehovorí, kto tie sťažnosti písal, nik nám nehovorí, čím sa 

mal náš arcibiskup podľa týchto ľudí previniť. Hovoria nám, že nám to nepovedia preto, lebo je 

to v záujme jeho a v záujme našej Cirkvi. Vyčítajú nám, že sme neposlušní, že sa protirečíme 

rozhodnutiam Svätého Otca. 

 

Blahoslavená sestra Zdenka, prosíme Ťa, odovzdaj Pánovi naše vrúcne prosby, aby  bola 

vyjavená pravda o tom, prečo prišlo k odvolaniu nášho arcibiskupa. My sme ho totiž dobre 

poznali, my sme v ňom videli dobrého pastiera, verného k Svätej Cirkvi. Tí, ktorí ho osočovali 

vedeli, kam majú posielať listy, vedeli, čo do nich treba napísať, aby bol patrične osočený 

a znevážený a aby sa „vyprodukovali“  potrebné dôvody na jeho odstránenie. My to však 

nevieme. My sa vieme iba modliť. My vieme iba prosiť a  teraz si ako svoju „orodovníčku“ 

vyberáme Teba.  My vieme iba svedčiť, aký bol náš arcibiskup Róbert Bezák, my sme 

videli, akú lásku prejavoval k Bohu, k Cirkvi i k ľuďom.  Vieme, že Pán vidí naše úmysly. 



Vieme, že Pán vidí, ako milujeme Svätú Cirkev. Vieme, že Pán vidí, že máme Svätého Otca vo 

veľkej úcte. Vieme, že Pán vidí, že pravdu hľadáme úprimne,  s pokorou, bez pýchy vo vlastnú 

neomylnosť a  bez žiadnych bočných úmyslov 

 

Blahoslavená sestra Zdenka, prosíme Ťa, pomáhaj nám.  Ty vieš, čo znamená trpieť za Cirkev. 

Prosíme Ťa, oroduj za nás: 

 

 aby naše slová aj skutky pri obhajobe arcibiskupa Róberta Bezáka boli vždy naplnené 

túžbou po pravde a vyjadrením lásky, 

 aby sme vedeli rozlišovať, kedy máme bezpodmienečne poslúchať a kedy máme byť 

hlasom, ktorý sa odlišuje od názoru predstavených alebo väčšiny, 

 aby sme vedeli, kedy je na mieste pokora a kedy je nutná odvaha konať podľa svojho 

svedomia, kedy je vhodné odvolávať sa na autoritu cirkevnej vrchnosti a kedy máme 

počúvať svoje srdce a v ňom Boží hlas, 

 aby sme nepodľahli pýche, že len my všetkému rozumieme a aby sme boli ochotní 

počúvať názory iných, 

 aby sme nedopustili, aby naše snaženia zneužili tí, ktorých motívy, prostriedky a ciele nie 

sú našimi motívmi, prostriedkami a cieľmi, 

 aby sme vedeli, kedy treba hovoriť a kedy treba mlčať, 

 aby sme dokázali korigovať svoje názory pri poctivom hľadaní pravdy, 

 aby sme dokázali odpúšťať tým, ktorí sa previnili nepravdivými svedectvami voči nášmu 

arcibiskupovi a aby bolo odpustené aj nám, ak by sme my nesprávne konali, 

 aby sme sa nenechali zlákať pohodlnosťou postoja, že sme malí a bezvýznamní na to, aby 

sme mohli niečo zásadné zmeniť, 

 aby sme mali vytrvalosť modliť sa za obhajobu nášho arcibiskupa a neupadali do 

beznádeje, ak sa v krátkom čase nič pozitívne neudeje, 

 aby sme sa nezľakli osočovania, očierňovania ani iných protivenstiev,  ak by k tomu malo 

dôjsť pre naše aktivity za arcibiskupa Róberta Bezáka,    

 aby sme pri rozhovoroch o tejto smutnej téme nachádzali vždy len tie správne slová tak, 

aby kvôli nevhodnému výberu slov nemohlo dôjsť k nesprávnemu pochopeniu našich 

snažení, 

 aby sme boli v týchto našich snaženiach vedení Duchom Svätým a vyhli sa všetkým 

pokušeniam, ktoré by nám mohli stáť v ceste za pravdou. 

 

Prosíme Ťa, blahoslavená sestra Zdenka, ktorá si ako rehoľníčka prijala sľub poslušnosti, oroduj 

u Pána, aby sa s odvolávaním na poslušnosť nezabúdalo na hlavné prikázanie: prikázanie lásky. 

 

Prosíme Ťa, vyprosuj u Pána, aby náš arcibiskup Róbert Bezák vytrval vo viere a  v láske. Oroduj 

zaňho, aby mu Pán dal silu zniesť tieto ťažké chvíle. Prosíme  Ťa, odovzdaj Pánovi naše vrúcne 

prosby, aby sa pod zámienkou ochrany záujmov Cirkvi  neskrývali žiadne previnenia. Prosíme 

Ťa, odovzdaj Pánovi naše túžby po pravde a otvorenosti srdca. Prosíme Ťa, odovzdaj Pánovi naše 

nádeje, aby sa Cirkev stala transparentnou inštitúciou a aby Vatikán bol skutočným domom zo 

skla, ako si to prial Ján Pavol II. 
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