
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. Janka Letková, FDC       

Narodená: 09. 08. 1903 Pruské okres. Ilava 

Vstup:               1921 Budapešť  

Obliečka: 28. 08. 1922 Budapešť 

Prvé sľuby: 30. 08. 1923   Budapešť 

Večné sľuby:             1926   Budapešť 

Zomrela: 03. 05. 1987 Žilina 

 

Sestry našej Kongregácie , maďarskej národnosti, pôsobili v jej rodnej obci Pruské 

v materskej škole 1897-1924 . Sr. M. Janka bola prijatá do  Kongregácie v maďarskej 

provincii v Budapešti v roku 1921. Tam pôsobila v záhrade až do roku 1950, kedy štát 

rozpustil rehole a všetky sestry v Maďarsku museli ísť do civilu.  V civili sa nemohla  

zamestnať. Chcela sa dostať na Slovensko, no štátne úrady nepovolili. Po ťažkých útrapách 

v roku 1952 sa dostala na Slovensko. Zamestnala sa v Trenčianskych Tepliciach v kúpeľoch 

a bývala na súkromnom byte a to veľmi skromnom. Keď sa v roku 1969 uvoľnili štátne 

pomery na Slovensku, túžila sa vrátiť do rehole k našim sestrám, pretože dovtedy to nebolo 

zo štátu možné. Tri naše sestry Slovenky prešli k nám do charitného domova do Rúbane, 

ktoré boli predtým členkami  maďarskej provincie: Sr. M. Blandila, Sr. M. Pavla a Sr. M. 

Janka. Provinciálnemu vedeniu sa podarilo ich umiestniť do nášho spoločenstva.  

 Na základe zdravotného stavu Sr. M. Janka odišla potom ku svojej neterke do Žiliny a tam aj 

zomrela. Mala dovolenie žiť mimo rehole. Bola chorá na srdce a nakoniec sa jej pridružil 

zápal pľúc s vysokými  horúčkami, takže ju tesne po Veľkej noci previezli do nemocnice 

a tam aj zomrela. Bola zaopatrená sviatosťami chorých. Po dvoch týždňoch tam aj dokončila 

svoju pozemskú púť. Hlas Pána zaznel, aby prijala večnú odmenu. Bola tichá a skromná. 

Svoje modlitby a pobožnosti svedomite a verne vykonávala. Pri našej návšteve u Otca 

biskupa v Nitre, do ktorého diecézy patrila, veľmi krásne sa o nej vyjadril, vraviac: „ So 

sestričkou som veľmi spokojný, žije vzorným rehoľným životom. Vydáva príkladné 

svedectvo sv. Cirkvi. 

V roku 1973 slávila svoje zlaté jubileum sv. sľubov. Povolali sme ju na hrad do Slovenskej 

Ľupče, kde bol vtedy náš provinciálny dom, na exercície a po nich bola dojemná jubilejná 

slávnosť. Bola nadšená a tešila sa, že v kruhu svojich spolusestier mohla vykonať obnovu sv. 

sľubov. 

Za jej skrytý život a obetavú prácu, ktorú vykonávala pre našu kongregáciu, nech ju 

Pán odmení korunou večnej slávy! Pochovaná je na cintoríne v Žiline vedľa hrobov sestier 

františkánok.  

    RIP                                                                                     

Napísala: Sr. M. Augustína Štanclová, FDC 

 


