
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. Petra (Pavlína) Pupáková, FDC      

Narodená: 03.01. 1914 Pruské, okr. Ilava 

Vstup:  1932  Trnava 

Obliečka: 23. 08. 1933 Spišská Sobota – Poprad 

Prvé sľuby: 22. 08. 1935 Spišská Sobota – Poprad 

Večné sľuby: 19 08. 1943 Spišská Sobota – Poprad 

Zomrela: 04. 02. 1995 Rúbaň 

 

Sestra Petra, krstným menom Pavlína, pohádzala zo zbožnej rodiny. Otec sa volal Michal 

a matka Katarína Remšíková - Masiarová. Mala štyroch súrodencov. Tri sestry a jedného brata.  

Jej dve sesternice boli tiež členky našej Kongregácie, sestra Miriam Pupáková, ktorá zomrela 

v r.1939 a je pochovaná v Trnave. Sestra Žofia Pupáková (1903 - 1931) a je pochovaná 

v Breitenfurte pri Viedni, bola členkou rakúskej provincie.  

 

Základné školské vzdelanie získala vo svojom rodisku, kde sa spoznala i so sestrami našej 

kongregácie, pretože v Pruskom sme mali kláštor a sestry maďarskej národnosti tu pôsobili 

v materskej škôlke. Do Kongregácie vstúpila v roku 1932 v Trnave. Do noviciátu bola prijatá 

23. augusta 08. 1933 v Spišskej Sobote – Poprad. Prvé sľuby zložila 22. augusta 1935 

V Spišskej Sobote – Poprad a večné sľuby tiež v Spišskej Sobote - Poprad 19. augusta 1943. 

Rehoľné povolanie si veľmi vážila. 

Vykonávala domáce práce v záhrade, v práčovni, pri ozdobe kostola a kaplnky. Pri práci bola 

vždy svedomitá, pedantná a starostlivá. V záhrade mala vždy prekrásnu a bohatú úrodu 

zeleniny. Kvety pestovala pre kostol a kaplnku a na oslavu Božiu. Pôsobila vo viacerých našich 

domoch: Trnava, Prievidza, Veľké Leváre, Dolná Krupá, Michalovce. 

V roku 1950 po likvidácii kláštorov bola sústredená najprv v Ivanke pri Nitre a v roku 1951 

bola odvezená do textilnej továrne v Poříčí u Trutnova ( Cz ). V roku 1958 bola premiestnená 

do charitného domu v Jiřetíne, kde pracovala ako krajčírka 2 roky. 

Mala láskavý vzťah k ľuďom pri práci, ale zvlášť ku chorým, preto pracovala od roku 1961 ako 

ošetrovateľka v Domove dôchodcov v  Újezdci u Klatov. Po dvadsiatich rokoch 

ošetrovateľskej práce bola premiestnená  do charitného domu v Bílej Vode u Javorníka.  V roku 

1993, kedy bola bývalá Česko-slovenská federatívna republika rozdelená na dve samostatné 

republiky, boli všetky sestry z Bílej Vody  premiestnené na Slovensko a sestra Petra  do 

charitného domu Rúbaň. Jej zdravotný stav si vyžadoval hlavne liečbu pľúc. 

V auguste 1995 mala osláviť diamantové profesné jubileum. Oslávila ho už v predstihu vo 

večnej sláve.  

 



Kristus kráčal s krížom okolo nej a ona ku skutku pridala aj svoje srdce. Životné okolnosti ju 

postavili ku krížu choroby. Prijala ho odovzdane, uvedomujúc si, že je to iba kvapka utrpenia 

pri pohľade na vlastné viny. Často sa modlila: „Pane Ježišu, pre milosrdenstvo Božie, odpusť 

mi moje hriechy, ktorými som ťa urazila. Nezatrať moju dušu pre večný život!“ (z jej 

poznámok) 

Vedela že zomrie, bola pripravená a zaopatrená sviatosťami chorých. Sestry ju sprevádzali 

svojimi modlitbami, takže v ich prítomnosti aj vydýchla. Zbierala sily na posledný povzdych 

„Mária pomôž!“ Nadišla hodina obety, dňa 4. februára 1995, keď tesne po svätej omši o 7,30 

hodine na prvú sobotu v mesiaci odovzdala svoju šľachetnú dušu nebeskému Ženíchovi.  

Pohrebu sa zúčastnilo veľa našich sestier, aj sestier z inej rehole a príbuzných. Pochovaná je 

v Rúbani. 

                     Ježišu, nebuď jej sudcom, ale Spasiteľom! 

 


