
K o n g r e g á c i a   D c é r   B o ž s k e j    L á s k y   n a   S l o v e n s k u 

Provincia Sedembolestnej Panny Márie 

 

Sr.M. Angela (Anna) Nábilková, FDC      

Narodená : 01.06. 1915 Lednická Lehota,  okr. Púchov 

Vstup:  28. 08. 1929 Trnava 

Obliečka: 23. 08. 1938 Spišská Sobota – Poprad 

Prvé sľuby: 28. 08. 1939 Spišská Sobota – Poprad 

Večné sľuby: 14. 08. 1946 Spišská Sobota – Poprad 

Zomrela: 15. 07. 2002 Trnava – v nemocnici 

Sestra Angela, krstným menom Anna vyrastala v zbožnej, viacpočetnej rodine Jána a Albíny 

rod. Švandtnerovej. Bola najmladšou z  9 súrodencov. Základné vzdelanie nadobudla 

v rodisku, kde navštevovala cirkevnú školu. Postupne zosilnievala jej túžba po „kláštore“. 

Spoznala naše sestry a tie ju nasmerovali do provinciálneho domu našej Kongregácie Dcér 

Božskej Lásky  v Trnave. Tu nastúpila 28.augusta 1929 a súčasne aj do meštianskej školy 

u uršulínok. Po jej ukončení v roku 1934 bola prijatá do Učiteľského ústavu u sestier 

uršulínok.  Po úspešnom ukončení štúdia vstúpila 23. augusta 1938 do noviciátu v Spišskej 

Sobote – Poprad, kde prijala rehoľné meno sestra Mária Angela. Mala túžbu obetovať svoje 

sily pre Boha, svätú Cirkev a rehoľu. Magistrou noviciátu bola sestra Mária Oliva Špačková. 

Po noviciáte pôsobila na našej základnej škole v Prievidzi, potom veľmi krátko v Spišskej 

Sobote – Poprad a napokon na štátnej Meštianskej škole v Smoleniciach v rokoch od 01. 

decembra 1939 do 30. júna 1950. Prvé i večné sľuby zložila v Spišskej Sobote – Poprad.  

Učiteľský zbor v Smoleniciach sa  za jej pôsobenia o nej vyjadril, že bola korektná a pravá 

rehoľnica. Pri svojej pedagogickej práci veľmi dbala aj o duchovný život svojich žiakov. 

Popri zamestnaní naďalej si doplňovala svoje vzdelanie. 

Po roku 1948 sa začali objavovať náznaky totality a ateizmu, zákaz pôsobenia v školách, 

ktoré vyvrcholili  29. augusta  1950 násilným sústredením všetkých rehoľníc. Naše sestry boli 

sústredené do Ivanky pri Nitre. Tam sa dostala aj sestra  Angela.  12. októbra 1951 boli 

mladšie sestry vyvezené na ťažké práce v textilných továrňach v severných čechách.  

Pracovala so spolusestrami  v textilke v Poříčí u Trutnova. Neskôr bola zo zdravotného stavu  

preložená na Slovensko do Charitného domu  Báč, potom do Jasova pri Košiciach. Neskôr 

bola opäť preložená do Česka, do Domova dôchodcov vo Vrchlabí. 

Po odchode sestier z Česka na Slovensko  bývala sestra Angela so spolusestrou sestrou 

Kamilou Gatialovou u svojej rodnej sestry v Tuchyni, od 05. septembra 1977 do  01. mája 

1993. Po zlomenine dolnej končatiny pola prevezená do Charitného domu v Rúbani. Po 

zrušení  Charitného domova v roku 1997 dostala sa do kláštora „Jozefinum“ v Dolnej Krupej.  



Svätá omša bola pre ňu prameňom a stredobodom duchovného života. K prežívaniu 

prítomnosti Trojjediného Boha viedlo ju spojenie s Pánom Ježišom. Vyznačovala sa vzácnou 

oddanosťou k Panne Márii. Veľa sa modlila svätý ruženec a adorovala. Sestry pocítili účinok 

jej modlitieb. Inšpirovala ju dôvera v Boha a preto usilovala sa svoj život zosúladiť 

s evanjeliom. Mala zvláštnu úctu k Panne Márii, k svätému Jozefovi a k Matke Zakladateľke. 

Jej skutky sú tichým sprevádzaním Sedembolestnej vedľa trpiaceho Krista. Cieľom jej 

obetovania bola záchrana duší.  

Pán jej odňal telesný zrak, čo značne poznačilo jej život, ktorý bol naplnený utrpením. 

Viackrát bola hospitalizovaná kvôli kŕčovým žilám. Častejšie bola zaopatrená sviatosťami 

chorých. V roku 2002 bola sestra Angela hospitalizovaná so zlomeninou bedrového kĺbu 

v nemocnici v Trnave. Po operácii bedrového kĺbu sa cítila lepšie. Začala rehabilitáciu. 

Podnietená živou vierou v Eucharistiu rástla nadšením v duši, lebo už z diaľky sa pýtala 

návštevy, ktorá prišla do nemocnice: „Doniesli ste mi Pána Ježiša?“ To je energia Kristovej 

lásky. Trpezlivo a s láskou k Ježišovi znášala všetky bolesti. Ježiš ju náhle povolal, a tak 

svoju dušu vrátila do jeho svätých rúk.  

Svätú omšu v provinciálnom dome slúžil Mons. Štefan Vrablec, pomocný biskup 

Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy a svoju homíliu ukončil slovami: „Pane, vystri svoju 

žehnajúcu ruku a povedz : „ Poď, moja nevesta a vojdi do radosti svojho Pána!“.  

Zádušnú svätú omšu v Dolnej Krupej a pohrebné obrady na cintoríne vykonal vdp. Don 

František Macháč, SDB. Na pohrebe bola hojná účasť sestier, veriacich a príbuzných. Jej 

pozostatky boli uložené na mestskom cintoríne na Kamennej ceste v Trnave medzi naše 

spolusestry, kde spoločne očakávajú vzkriesenie mŕtvych. 

 R.I.P. 

 

V Trnave  16. 07.2002    

Napísala Sr. M. Augustína Štanclová, FDC 

Korektúra: Sr. Mária Vengliková, FDC 

 


