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NEKROLÓG 

 

Sr. M. Margita (Gizela) Valábeková, FDC 

 

Narodená:   12.11.1928    Hody pri Galante 

Prvé sľuby:  22.2.1970    Vrchlabí (CZ) 

Večné sľuby:  21.11.1974   Hajnice (CZ) 

Zomrela:   15.03.2015   Veľké Leváre 

 

Sestra Margita, krstným menom Gizela sa narodila v Hodoch pri Galante. Bola najstaršia zo 

šiestich detí. Jej zbožní rodičia, Peter a Helena, rod. Štibraniová ju vychovávali vo viere 

a láske k Bohu a k blížnym. Preto už ako dieťa vo svojom srdci prežívala živý vzťah 

k Ježišovi, ktorý sa prejavoval najmä pri stretnutí sa s inými.  

Gizka cítila, že Boh ju volá, aby sa mu zasvätila. Zaujímala sa o rehoľný život. Keďže 

poznala komunitu Dcér Božskej Lásky v Galante, navštevovala sestry a pomáhala im pri 

domácich prácach.  

Bol to čas, keď pomaly dozrievalo jej rozhodnutie sa nasledovať Krista. 

12. septembra 1949 nastupuje do kandidatúry v Trnave. No rok na to musí odísť, pretože 

kláštory na Slovensku sú zrušené totalitným režimom. Predstavení rehole posielajú novicky 

a kandidátky domov, pretože nevedia, ako sa bude situácia naďalej vyvíjať.  

Gizka sa vracia domov. Do roku 1958 pracuje v materskej škole v Hodoch. Potom si 

nachádza si nové zamestnanie v Galante. Stáva sa pestúnkou v jasliach. Tu ostáva celých 

desať rokov.  

Gizka sa neprestáva modliť. Rozhodnutie nasledovať Krista v rehoľnom povolaní, nezmenila. 

Stále cíti, že ju Boh volá. Neprerušuje kontakt so sestrami Kongregácie Dcér Božskej Lásky.  

Keď sa mení politická situácia v Československu, prosí znova o prijatie do Kongregácie. Do 

kandidatúry vstupuje 1. novembra 1968 v Hajnici a do noviciátu 17. 05 1969 vo Vrchlabí. 

Prijíma nové meno – sestra Mária Margita. V prvých rokoch verného nasledovania Krista ju 

vedie jej magistra sr. M. Oliva Špačková, na ktorú si spomína s láskou.  

Svoje ďalšie pôsobisko nachádza v komunite v Hajniciach u Trutnova. Tu pracuje v Ústave 

sociálnej starostlivosti pre telesne a duševne postihnuté deti.  

Po niekoľkých rokoch je preložená do nášho charitného domu v Bílej Vode. Jej úlohou je 

pomáhať pri domácich prácach, obsluhovať v jedálni a starať sa o kaplnku. Ľudí, s ktorými sa 

stretáva obdaruje pokojným, prívetivým slovom a milým úsmevom.  

Ďalšou zastávkou na jej životnej ceste je Žiar nad Hronom, kde dva roky pracuje na fare ako 

kuchárka.  

Následne je preložená do komunity v Ivanke pri Dunaji a neskôr do Bratislavy, kde prijíma 

službu predstavenej. 
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V roku 1994 sestra Margita prichádza do komunity v Prievidzi a pracuje ako kuchárka na 

fare. O štyri roky na to, je preložená do komunity v Dolnej Krupej. Pomáha v kuchyni i pri 

domácich prácach. Je tichá, pokorná, trpezlivá, láskavá, rada sa modlí. Vedela si priznať 

chyby a ospravedlniť sa. 

Posledné roky svojho rehoľného života prežíva v komunite vo Veľkých Levároch. Tu sa 

končí jej pozemská púť. 

Dnes sa lúčime s nenápadnou, skromnou sestrou, ktorá každú prácu vykonávala s láskou. 

Ochotne slúžila Bohu všade tam, kde ju poslal.  

Obetovala sa pre dobro postihnutých detí, sestier v konkrétnej komunite a svojim tichým 

príkladom ukazovala Krista ľuďom, ktorých stretávala.  

Prekonávala rôzne zdravotné problémy, ale nehovorila o nich, nesťažovala sa. Ticho trpela 

s Kristom a svoje bolesti obetovala pre dobro Cirkvi, Kongregácie a za spásu sveta. Chorobu 

znášala trpezlivo a odovzdane do Božej vôle.  

Silu pre každý deň čerpala v modlitbe. Zvlášť si uctievala Božské Srdce Ježišovo a Božiu 

Matku. So záujmom sledovala dianie v živote Cirkvi. Rada čítala, sledovala náboženské 

vysielanie v rozhlase aj v televízii.  

Posledné chvíle prežívala s plným vedomím, že sa blíži koniec jej pozemského života. Na 

otázku či je pripravená na osobné stretnutie s Pánom Ježišom, veľmi radostne a so žiarivým 

úsmevom odpovedala: „Áno. Som.“ Deň pred smrťou prijala ešte raz pomazanie chorých 

a Eucharistického Krista, pri plnom vedomí a s prejavom veľkej radosti. Veríme, že Boh ju 

prijal, ako svoju nevestu. 

Prosme ho, aby jej odplatil všetko dobro, čo vykonala pre Neho tu na zemi. 

Pane, ďakujeme ti za našu sestru Margitu i za všetko dobro, ktoré si zasial skrze ňu v našich 

srdciach. 

 

 

 

 

Nech odpočíva v pokoji. Amen! 

 

 

 

 

  Napísala sr. M. Felicitas Vengliková, FDC 

 

 


