
                                                                                                  

Konfederácia politických väzňov Slovenska              Kongregácia Dcér Božskej Lásky 
 

udeľujú 
 

Pamätný list  

pri príležitosti 70. výročia Akcie Rehoľníčky 
 

sestre Blanke Balonovej 
 

ktorá bola počas nej násilne vyvezená z kláštora a internovaná 
 

„Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť“ (Mt 5, 11) 

 

 
 

Peter Sandtner                                                                                                             sr. Felicitas Vengliková 
                  predseda KPVS                                                                                                                              provinciálna predstavená FDC 



                                                                                                  

Konfederácia politických väzňov Slovenska              Kongregácia Dcér Božskej Lásky 
 

udeľujú 
 

Pamätný list  

pri príležitosti 70. výročia Akcie Rehoľníčky 
 

sestre Pavlíne Pánisovej 
 

ktorá bola počas nej násilne vyvezená z kláštora a internovaná 
 

„Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť“ (Mt 5, 11) 

 

 
 

Peter Sandtner                                                                                                             sr. Felicitas Vengliková 
                  predseda KPVS                                                                                                                              provinciálna predstavená FDC 



                                                                                                  

Konfederácia politických väzňov Slovenska              Kongregácia Dcér Božskej Lásky 
 

udeľujú 
 

Pamätný list  

pri príležitosti 70. výročia Akcie Rehoľníčky 
 

sestre Gemme Pekárovej 
 

ktorá bola počas nej násilne vyvezená z kláštora a internovaná 
 

„Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť“ (Mt 5, 11) 

 

 
 

Peter Sandtner                                                                                                             sr. Felicitas Vengliková 
                  predseda KPVS                                                                                                                              provinciálna predstavená FDC 



                                                                                                  

Konfederácia politických väzňov Slovenska              Kongregácia Dcér Božskej Lásky 
 

udeľujú 
 

Pamätný list  

pri príležitosti 70. výročia Akcie Rehoľníčky 
 

sestre Leonile Dodokovej 
 

ktorá bola počas nej násilne vyvezená z kláštora a internovaná 
 

„Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť“ (Mt 5, 11) 

 

 
 

Peter Sandtner                                                                                                             sr. Felicitas Vengliková 
                  predseda KPVS                                                                                                                              provinciálna predstavená FDC 



                                                                                                  

Konfederácia politických väzňov Slovenska              Kongregácia Dcér Božskej Lásky 
 

udeľujú 
 

Pamätný list  

pri príležitosti 70. výročia Akcie Rehoľníčky 
 

sestre Anzelme Cibíkovej 
 

ktorá bola počas nej násilne vyvezená z kláštora a internovaná 
 

„Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť“ (Mt 5, 11) 

 

 
 

Peter Sandtner                                                                                                             sr. Felicitas Vengliková 
                  predseda KPVS                                                                                                                              provinciálna predstavená FDC 


