
K hrobu rodáka z Veľkých Levár, 
prvého arcibiskupa Viedne a kardinála, Žigmunda Kolloniča, 

ktorý dal pred 300 rokmi postaviť krásny kostol vo Veľkých Levároch.
•

Na miesta spojené so Zakladateľkou Kongregácie Dcér 
Božskej Lásky, Matkou Františkou Lechnerovou – Božou služobnicou, 

vo Viedni a v Breitenfurte, ktorá pred 130 rokmi osobne založila kláštor 
Hubertínum vo Veľkých Levároch.

„Máme veľa dôvodov, aby sme boli 
Pánu Bohu oddané vďačnou láskou.

Koľko dobrodení preukázal každej jednej z nás
v Kongregácii a skrze nás druhým!“

(Matka Františka Lechnerová, 
Obežník, 5. 3. 1881)

PÚŤ VĎAČNOSTI
17. september 2022 
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Žigmund Kollonič
gróf, Dr. teológie,

prvý arcibiskup Viedne, kardinál

Miesto narodenia: 30. 5. 1677 Veľké Leváre
Miesto úmrtia: 12. 4. 1751 Viedeň
Pochovaný: krypta Dómu sv. Štefana vo Viedni

Narodil sa na rodinnom majetku grófov Kolloničovcov. Bol posledným 
členom rodiny. Cisár Karol VI. mu povolil adoptovať si bratranca, baróna 
Ladislava von Zuga, aby pokračoval v rodinnom podnikaní. Za kňaza bol 
vysvätený v roku 1699, primičnú sv. omšu mal v karmelitánskom kosto-
le vo Viedni. V roku 1705 bol vysvätený za biskupa v Scutari, biskupstvo 
uhorskej koruny, neskôr bol biskupom v meste Vác, Maďarsko. Dosiahol 
reorganizáciu diecézy, ktorá bola oslobodená od Osmanov, založil kolé-
gium pre kňazov a zlepšil ich príjmy.

• 16. 4. 1716 – biskup Viedne
• 13. 5. 1717 – pokrstil Máriu Teréziu
• 1. 6. 1722 –  Viedenské biskupstvo sa stalo arcibiskupstvom  

a Kollonič sa stal prvým viedenským arcibiskupom
• 26. 11. 1727 – kardinál

–  Angažoval sa v štátnych záležitostiach Habsburgovcov, bol cisárskym 
radcom, snažil sa zabrániť vládnym zásahom do cirkevných záležitostí. 

–  Zlepšil vzdelanie a disciplínu katolíckych duchovných, vzdelávanie ve-
riacich v katolíckej náuke, podporoval kult k sv. Jánovi Nepomuckému.

–  Pomáhal chudobným, založil ústavy pre chudobných, nemocnicu, 
domy pre kňazov.

–  Založil kláštory pre rehoľu piaristov.
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–  Za jeho pôsobenia boli postavené významne barokové kostoly, vznikli 
nové pútnické miesta.

• 20. 9. 1733 –  Kardinál Kollonič konsekroval kostol vo Veľkých Levá-
roch, ktorý je zasvätený Menu Panny Márie, stavbu aj 
financoval. Kostol je pamätníkom na päťdesiatročné ju-
bileum víťazstva kresťanov nad Turkami pri Viedni.

Zdroj: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/SigismundKollonitsch
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Zakladateľka Kongregácie
Dcér Božskej Lásky

21. 11. 1868 Viedeň

Božia služobnica
Matka Františka Lechnerová

✴ 1. 1. 1833 Edling
† 14. 4. 1894 Breitenfurt pri Viedni

Láska k  Trojjedinému Bohu ju podnietila ísť v  ústrety núdznym, zvlášť 
k  dievčatám. Od detstva nosila vo svojom srdci silnú túžbu pomáhať 
chudobných. Ochotne reagovala na znamenia čias, ktorými boli sociálne 
problémy. Mala veľkú dôveru v Božiu prozreteľnosť a bola za všetko veľmi 
vďačná. Boha Otca vnímala ako milujúceho otca a ona sa cítila milovanou 
dcérou. Zanechala nám spiritualitu lásky Trojjediného Boha, zviditeľnenú 
v prebodnutom Ježišovom Srdci.



– 5 –

DUCHOVNÍ OCHRANCOVIA
KONGREGÁCIE

Matka Obdivuhodná
Panna Mária Trikrát Obdivuhodná, naša ochran-
kyňa a Matka, je pre nás dokonalým vzorom života 
naplno darovaného Bohu. Učí nás ako čeliť útokom, 
nástrahám a pokušeniam a ostať verné v službe 
Bohu a blížnemu. 

Svätý Jozef 
V našej Kongregácii je veľmi uctievaný od jej vzni-
ku. Zakladateľka Matka Františka veľmi dôverovala 
jeho pomoci, v oblasti duchovnej i materiálnej. 

Svätý Augustín
Je duchovným otcom Kongregácie. Zakladateľ-
ka prijala pravidlá sv. Augustína za základ nášho 
rehoľného života. Utváranie života v duchu týchto 
pravidiel nám pomáha plniť naše povolanie a posla-
nie. 
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Kláštor „Hubertínum“

Božia služobnica Matka Františka Lechnerová pochádzala z  Bavor-
ska a  pracovala ako učiteľka. Mala mimoriadnu pamäť, rečnícke na-
danie, vedela si získať vysokopostavených i  biednych, napísala dve 
diela o výchove a vzdelávaní detí a mládeže. Jej túžbou bolo obetovať 
sa pre druhých. Zakladala sirotince, materské škôlky, školy a interná-
ty vo Viedni, Opave, Prahe, Budapešti, Sarajeve,  Krakove a  na iných 
miestach rakúsko – uhorskej monarchie. Pre nás je dôležité že založila 
osobne kláštor Hubertínum vo Veľkých Levároch.V súčasnosti prebie-
ha proces blahorečenia. 

Cieľom Kongregácie bola starostlivosť o opustené deti, vzdelávanie diev-
čat, sociálna a charitatívna činnosť. Mimoriadnym činom bolo zakladanie 
Mariánskych ústavov, kde sa bezplatne starali o slúžky, chorých a opuste-
ných. Jej členky sú podľa veľkej úcty k Panne Márii ľudovo nazývané na 
Slovensku „marianky“. 

V  tomto roku si pripomíname 130 rokov od príchodu sestier našej 
Kongregácie do Veľkých Levár. Dňa 23. 6. 1892 prišla na pozvanie grófky 
Adalberty Kolloničovej a zaťa grófa Štefana Wenckheima. Matka Františka 
sa dozvedela, že veľkým prianím zomrelej grófky Huberty (1862 – 1884), 
dcéry pani grófky, bolo umožniť deťom miestnych obyvateľov, z ktorých 
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mnohí boli zamestnaní na grófskych majetkoch, výchovu a  vzdelanie. 
Bolo treba prebudovať a zariadiť vhodnú budovu a vyhľadať vhodnú žen-
skú rehoľu, ktorá by prevzala túto službu. Pani grófka Adalberta chcela 
veľakrát vyslovené prianie svoje dcéry Huberty splniť. Zaslúžila sa o pre-
budovanie domu, jeho zariadenie a o pozvanie Generálnej predstavenej 
z Viedne. Keď si Matka Františka pozrela dom, považovala ho za účelne 
a pekne vybavený. Úprimne obdivovali krásu domu a jeho okolie. 

Kongregáciu odporučil grófskej rodine páter provinciál jezuitov Schwär-
zler. On osobne dobre poznal kláštor v Breitenfurte a vo Viedni, kde často 
viedol duchovné cvičenia pre sestry. Matka Františka prijala ponuku gróf-
skej rodiny, ako fundáciu. Dom odovzdali Kongregácii ku cti Krista Pána 
– Priateľa detí,  na podporu veľkolevárskych chudobných detí. 

Sestry 21.septembra otvorili detskú opatrovňu a školu ručných prác, do 
ktorej chodilo 70 dievčat. Kláštor dostal meno „Hubertínum“ podľa gróf-
ky Huberty, ktorej sme veľmi vďačné za založenie. Otvorenie a  posviacka 
kláštora a kaplnky sv. Huberta bola 25. septembra 1892 . Posviacku klášto-
ra vykonal dekan a farár z Malaciek Jozef Kováč.

Prvá sv. omša sa slúžila na druhý deň 26.9. v kaplnke kláštora za účasti 
Matky Františky a sestier Kongregácie, tiež grófskej rodiny. V kaplnke  bola 
uložená Najsvätejšia Sviatosť. (Zariadenie kaplnky sa nám zachovalo vďa-
ka odvahe veriacich z Veľkých Levár, ktorí ho uložili po likvidácii kláštorov 
v r.1950 v kostole. Dnes sa nachádza v provinciálnom dome v Trnave.)

Matka Františka zomrela 14. 4. 1894 v  Breitenfurte. Jej nástupkyne 
Matka Ignácia Egger a Matka Kostka Bauer, ako generálne predstavené, 
zažili rozkvet činnosti vo Veľkých Levároch až do 29.8.1950. Rehoľné ses-
try zriadili v  kláštore Hubertínum školu ručných prác, detskú opatrov-
ňu, dievčenskú ľudovú školu a učili na meštianskej škole. V kláštore mali 
stretnutia členovia Katolíckej jednoty žien, Mariánskej kongregácie a Gar-
dy Božského Srdca Ježišovho. Apoštolát sestier bol veľmi bohatý. Rehoľné 
sestry popri školskej práci nacvičovali divadelné hry, starali sa o miestny 
farský kostol ako aj o opustených a chorých ľudí v obci.

Dňa 29. 8. 1950 bola činnosť rehoľných sestier na celom Slovensku ná-
silne prerušená v rámci Akcie R – násilná plánovaná likvidácia ženských 
reholí.
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Naše sestry boli vyvezené do Ivanky pri Nitre do kláštora misijných 
sestier. Zobrali si len najnutnejšie veci, nakoľko si mysleli, že ich odvážajú 
do koncentračných táborov. Pracovali v poľnohospodárstve pri zbere úro-
dy spolu s väzňami z Nitry. Budova bola zoštátnená a z budovy sa musel 
odstrániť nápis „Hubertínum“ aj železný kríž. 

V roku 1950 pôsobili vo Veľkých Levároch: Sr. M. Eglantína Kardošová, 
predstavená, Sr. M. Štefánka Flimelová, Sr. M. Augustína Štanclová, Sr. M. 
Margaréta Gregorová, Sr. M. Abiata Líšková, Sr. M. Armela Švorcová, Sr. 
M. Benedikta Šulhanová, Sr. M. Brigita Rajčová, Sr. M. Miriam Petrášo-
vá, Sr. M. Terezita Piatrová.

12. 10. 1951 – vyvezenie práceschopných sestier do Českého pohrani-
čia. Pracovali v textilných továrňach. Staršie a choré sestry boli umiestne-
né v Charitných domovoch v Česku a na Slovensku.

17. 11. 1989 – Nežná revolúcia, sloboda náboženstva, postupný ná-
vrat sestier z Česka a z charitných domovov do svojich znovu navráte-
ných a opravených kláštorov.

Sestry sa do Veľkých Levár vrátili až v  roku 1994. Prechodne sa uby-
tovali v budove bývalej cirkevnej školy, oproti fare. Farníci ich radostne 
privítali a nezištne im pomáhali.

V  r. 1995 sa začala rekonštrukcia veľmi zničeného kláštora Hubertí-
num. Do opraveného kláštora sa presťahovali sestry z Rúbane 30. 12. 1996. 
V súčasnosti slúži dom na doopatrovanie našich starších a chorých sestier.

Pôsobenie Kongregácie na Slovensku v súčasnosti: 
Trnava, Michalovce, Košice, Prievidza, Ivanka pri Dunaji, Bratislava, 
Veľké Leváre.

Apoštolát:
• starostlivosť predovšetkým o dievčatá (internát a iné formy pomoci)
• duchovné poradenstvo a sprevádzanie, osobitne pre dievčatá a ženy
• predškolská výchova – materské školy
• farská a školská katechéza
• pastorácia rodín, mládeže a povolaní
• duchovné cvičenia a obnovy pre laikov
• pastoračné služby vo farnosti
• rôznorodá podpora sociálne slabších ľudí



– 9 –

Sestry našej Kongregácie
narodené vo Veľkých Levároch alebo Malých Levároch

Sr. M. Honoráta Prachárová † 30. 12. 1923 Veľké Leváre
Sr. M. Natanaela Čermáková  † 07. 03. 1944 Prievidza
Sr. M. Dobromíra Jurkovičová † 07. 12. 1992 Anglicko
Sr. M. Oliva Špačková  † 07. 01. 1987 Rúbaň
Sr. M. Žofia Kuníková † 12. 07. 1983 Bíla Voda
Sr. M. Akvilína – Kalivodová † 01. 11. 1969 Rúbaň
Sr. M. Ligória Mračnová  † 19. 07. 1974 Jiřetín CZ
Sr. M. Klaudia Hlavenková † 08. 12. 1966 Bíla Voda
Sr. M. Vojtecha Báchorová † 25. 09. 2012 Veľké Leváre
Sr. M. Veronika Ružová † 27. 08. 1990 Bíla Voda CZ

Sestry našej Kongregácie, 
ktoré boli členkami Rakúskej provincie

Sr. M. Erazma-Magdaléna Hejzl
*14. 07. 1882 Gajary  /  † 08. 01. 1963 Breitenfurt

Sr. M. Herlindis-Katarína Havlík
*09. 11. 1887 Malé Leváre  /  † 29. 01. 1980 Breitenfurt

Sr. M. Jucunda-Anna Havlík
*14. 04. 1879 Malé Leváre  /  † 18. 02. 1961 St.Andrä

Sr. M. Simonetta-Tekla Žáček
*10. 01. 1896 Malé Leváre  /  † 01. 02. 1974 Breitenfurt

Sr. M. Domitia-Františka Hollá
*18. 01. 1887 Malé Leváre  /  † 09. 05. 1975 Breitenfurt

S. M. Myriam-Veronika 
*03. 02. 1892 Malé Leváre  /  † 13. 08. 1929 Breitenfurt

Sr. M. Dobrotiva-Anna Becsár
*07. 12. 1883 Malé Leváre  /  † 09. 11. 1945 Breitenfurt
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Modlitba úcty k Panne Márii

Ctím Ťa z  celého srdca, najsvätejšia Panna, nad všetkých anjelov a  svä-
tých v nebi ako dcéru večného Otca zasväcujem ti svoju dušu so všetkými 
schopnosťami.
 Zdravas‘, Mária ...
Ctím Ťa z celého srdca, najsvätejšia Panna nad všetkých anjelov a svätých 
v nebi ako Matku jednorodeného Syna a zasväcujem ti svoje telo so všet-
kými zmyslami.
 Zdravas‘, Mária ...
Ctím Ťa z celého srdca, najsvätejšia Panna, nad všetkých anjelov a svätých 
v nebi, ako milovanú nevestu Ducha Svätého a zasväcujem ti svoje srdce so 
všetkými citmi. Prosím ťa, vypros mi od Najsvätejšej Trojice všetky milosti 
potrebné pre moju večnú spásu.
 Zdravas‘, Mária ...

Modlitba pápeža Leva XIII. 
k svätému Jozefovi

K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc 
teba i tvoju nevestu.

S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval.
Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou, 

a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na 
dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou 
podporou prispej nám na pomoc v našich biedach.

Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša 
Krista, odvracaj od nás, láskavý otec, všetku nákazu bludu a hriechu.

Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami tem-
nosti; a tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, 
obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým 
protivenstvom a  nás všetkých prijmi do svojej trvalej ochrany, aby sme 
podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne 
umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen.
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Modlitba za blahorečenie Božej služobnice 
Matky Františky Lechnerovej

Bože a Otče náš, ty si dal svojej služobnici Matke Františke Lechnerovej 
poznať pri kontemplácii otvoreného Ježišovho Srdca to, čo bolo v jej živote 
jedine potrebné, čiže spoločenstvo s tebou, cez tvojho milovaného Syna, 
v láske Ducha Svätého.

Touto hlbokou skúsenosťou tvojej nekonečnej lásky si ju povzbudzo-
val, aby zviditeľňovala tvoju lásku vo svete. A ona ku tvojej cti neúnavne 
pracovala pre spásu tých ľudí, ktorých si jej zveril do starostlivosti.

Máme silnú nádej, že si ju v nebi urobil hodnou hľadieť na tvoju tvár 
a prosíme ťa, pomáhaj nám na jej príhovor v našich potrebách (... tu mož-
no vysloviť, o akú milosť prosíme ...) a dopraj nám radosť vidieť ju osláve-
nú aj tu na zemi.

Prosíme ťa o  to skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je 
Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky 
vekov. Amen.

Nech Vás požehná Boh, všemohúci Otec, požehnaním, 
ktorým požehnal celé tvorstvo pri stvorení.

Nech Vás požehná Ježiš Kristus, Syn všemohúceho Boha, požehnaním, 
ktoré dal svetu pri svojom nanebovstúpení 
a skrze svoju ruku ho rozšíril na celé ľudstvo.

Nech Vás požehná Boh, Duch Svätý, požehnaním, 
ktorým požehnal Pannu Máriu, Božiu Matku a celé kresťanstvo.

Požehnanie Najvyššieho nech spočíva na Vás,
 sprevádza Vás na všetkých Vašich cestách 
a vovedie Vás raz do večného života. Amen.“

(Matka Františka Lechnerová, Obežník, 21. 11. 1881)



Program

Viedeň
11.00 h  –   Dóm sv. Štefana, modlitba v krypte Dómu  

pri hrobe kardinála Kolloniča
12.00 h  –   kostol sv. Petra, ktorý konsekroval kardinál Kollonič
12.30 h  –   prehliadka Viedne z autobusu
13.30 h  –   Kostol Matky Trikrát Obdivuhodnej –  

Materinec rehoľných sestier

Breitenfurt
15.00 h  –   Kostol sv. Jozefa pri kláštore sestier, cintorín  

a hrobka Matky Františky
16.00 h  –   pamätná izba, kde zomrela 14. 4. 1894 Matka Františka

Heslo Matky Františky

„Všetko pre Boha, pre chudobných 
a pre našu Kongregáciu.“

Zásada Matky Františky

„Robiť dobro, rozdávať radosť, 
urobiť šťastným a viesť do neba.“


