
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. Celestína ( Emília ) Daňová, FDC 
 
Narodená:        14.08.1921    Sedmerovec okr. Ilava 

Vstup:               08.09.1942    Trnava 

Obliečka:          19.08.1943    Trnava 

Prvé sľuby:       28.08.1945    Trnava 

Večné sľuby:    01.05.1956    Tanvald /CZ/ v továrni 

Zomrela:          07.10.2003   Dolná Krupá, pochovaná je v Trnave  
 

 

Sestra Mária Celestína, vlastným menom Emília, sa narodila 14.08.1921 v Sedmerovci, okr. Ilava, 

rodičom Pavlovi a Regine rod. Galkovej. Mala jedného mladšieho brata Františka.  

V našej Kongregácii, v Slovenskej provincii mala dve žijúce sesternice Sr. M. Mariannu Daňovú, 

FDC a Sr. M. Marcelu Vargovú, FDC. Ona vstúpila do rehole ako prvá. 
 

Základnú školu navštevovala v Sedmerovci a po jej skončení pracovala doma na hospodárstve. 

V roku 1942 pocítila v sebe Božie volanie, čo dala najavo sestrám Dcéram Božskej Lásky, ktoré 

chodili po ich kraji na zbierku. Cez tieto sestry sa zoznámila s Kongregáciou, do ktorej vstúpila 

8. septembra 1942 v Trnave. V rokoch 1942 – 1944 pracovala sestra Celestína v Mariánskom 

ústave v Trnave ako kuchárka. Po sv. sľuboch v r. 1945 – 1947 bolo jej pôsobisko v penzióne 

pre kňazov a profesorov v Trnave na Halenárskej ul., kde tiež pracovala v kuchyni. 

V r. 1947 – 1949 bola pridelená do kuchyne nášho kláštora v Prievidzi. V roku 1949 bola preložená 

do Michaloviec, kde na ňu čakalo sústredenie a ocitla sa spolu so svojimi sestrami v sústreďovacom 

kláštore v Ivanke pri Nitre, kde boli vyvezené 29.8.1950  naše sestry. Pracovali na poli, pri šití, 

v kuchyni, všade tam, kde ich referentka pridelila.  

 

V r. 1951 bola násilne vyvezená  spolu s našimi sestrami do Čiech do Pořiči u Trutnova, kde 

pracovala  ako robotníčka v továrni Texlen až do r. 1955, potom bola preložená do Tanvaldu, kde 

pracovala v továrni Seba. Nakoľko sa situácia nemenila k lepšiemu rozhodli predstavení, že sestry 

môžu zložiť večné sľuby  tajne, zavčas rána. Medzi sestrami bola aj sestra Celestína.  

 

V r. 1956 sa dostáva sestra Celestína do Hajnice, kde spolu s našimi sestrami pracuje ako 

ošetrovateľka pri starých ľuďoch a potom pri mentálne chorých deťoch. Absolvovala 

ošetrovateľský kurz. Celých 23 rokov pracuje pre tieto inak obdarované deti.  

 

Ako dôchodkyňa bola v r. 1979 pridelená do Charitného domu v Bílé Vode u Javorníka, odkiaľ sa 

sestry v r. 1993 presťahovali do nášho kláštora v Dolnej Krupej. Všade, kde prišla pracovala 

v kuchyni alebo ako ošetrovateľka. Mala veľkú záľubu vo vyšívaní paramentiky, v čítaní 

náboženskej literatúry i v modlitbe. Bola jednoduchej utiahnutej povahy. Ku sklonku života bola 

ťažko skúšaná rôznymi chorobami, ktoré boli príčinou mozgovej príhody. 
 

V čase keď sv. otec Ján Pavol II. blahorečil sr. Zdenku Schelingovú, tiež obeť lásky z čias totality, 

sestra Celestína dostala mozgovú príhodu. Previezli sme ju do nemocnice v Trnave, kde bola ihneď 

posilnená sviatosťami, no z bezvedomia sa už neprebrala počas celých troch týždňov. Posledný 

týždeň svojho života prežila v kláštore v Dolnej Krupej. Zomrela 7. októbra 2003 v kruhu svojich 

spolusestier na sviatok Panny Márie Ružencovej. 
 



Pohrebné obrady spolu so sv. omšou za pokoj jej duše vykonal v kostole sv. Andreja v Dolnej 

Krupej dňa 9. októbra 2003 Mons. Štefan Vrablec, pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej 

arcidiecézy za prítomnosti kňazov, spolusestier, príbuzných a celej farnosti. 

Pochovaná je v Trnave na cintoríne na Kamennej ceste medzi spolusestrami. 

 

 

R I P. 

 

 

 

 

Dolná Krupá, 9.10.2003 

 

Sr. M. Xavéria Mikulová, FDC 


