
Rozhovor s ctihodnou sestrou M. Sofiou 

 
Ponúkame Vám rozhovor s rehoľnou sestrou M. Sofiou, ktorej novým 

pôsobiskom sa stal nižnohrušovský kláštor a farnosť. 
 
Odkiaľ pochádzate?  
Máte súrodencov?  
Boli ste poslušné dieťa?  
Pochádzam z neďalekého 
Stropkova. Áno, bola som 
poslušné dieťa :) Mali sme 
krásne detstvo spolu s mojím 
starším bratom a mladšou 
sestrou. 
 
Kde ste študovali?  
Na aké zamestnanie ste sa 
pripravovali počas 
štúdia?       
Študovala som Ošetrovateľstvo a pracovala som na novorodeneckom oddelení 
ešte pred vstúpením do kongregácie. 
 
Prečo ste sa rozhodli vstúpiť do KSMBM? Kedy to bolo? 
 

Vždy som túžila mať krásnu rodinu...hoci som cítila hlas povolania, dlho som nešla 

za týmto volaním. Kongregáciu sestier Matky Božieho Milosrdenstva, Milosrdného 

Ježiša a poslanie, ktoré nám dáva prostredníctvom sv. sestry Faustíny som prvýkrát 

poznala na púti v Krakove. Až o niekoľko rokov začal čas rozhodovania... čas, kedy 

som stála akoby na križovatke môjho života. Končila som štúdia, mala som úžasnú 

prácu, rodinu, veľa priateľov, cestovala som po svete...jednoducho všetko po čom 

môže mladý človek túžiť, a predsa som cítila, že mi niečo chýba. Chcela som si 

nájsť čas a ticho na počúvanie, rozoznávanie, keďže som chcela plniť Božiu vôľu. 

Vtedy som na internete našla pozvánku na duchovnú obnovu v Nižnom Hrušove.  

Tu som viac spoznala naše sestry a odkryla túžbu ísť cestou, ktorú mi Boh pripravil. 

Takže toto miesto má veľký význam na ceste môjho povolania. 

 
Kráčate cestou rehoľného života. Ako prijali rodičia Vaše rozhodnutie?  
Ďakujem dobrému Bohu za mojich rodičov, za  všetko  čo robia pre mňa a mojich 

súrodencov. Isto to nie je pre nich ľahké prijímať to moje rozhodnutie, ale ako tak 

kráčam touto cestou vidím, že moje povolanie nie je požehnaním iba pre mňa, ale aj 

pre mojich drahých. Vypĺňajú sa slová, ktoré hovorí Pán Ježiš sv. sestre Faustíne: 

„Tých, ktorých zvlášť miluješ, aj ja zvlášť milujem a kvôli tebe ich zasypávam 

mojimi milosťami.“ Den 739 

Kedy ste zložili rehoľné sľuby? Aké boli Vaše doterajšie miesta pôsobenia? 
Rehoľné sľuby som zložila 29.07.2015 v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva             

v Krakove. Čas začiatočnej formácie - postulát som mala v Bratislave, neskôr dva 
roky noviciát v Krakove. Po prvých sľuboch som bola tri roky v Kalisi (Poľsko),  
kde som slúžila ako zdravotná sestra v našom Dome milosrdenstva (mládežnícko-
vychovávacie centrum pre dievčatá) a pri starších chorých sestrách. Ďalšie tri roky 
v Krakove som tiež plnila zdravotnú službu pre sestry a pútnikov. Posledný rok som 
bola aj v sakristii v Bazilike Božieho milosrdenstva. A teraz som tu :) 

 
Vaše rehoľné meno znie tak kráľovský. Priblížite nám súvislosti pri výbere? 
Príbeh môjho rehoľného mena je zaujímavý. Myslím, že sama by som si nevybrala 
toto meno, aj keď sa mi teraz už veľmi páči :) Nadišiel deň, keď sme mali odovzdať 
návrh mien, ktoré by sme chceli. Dlho som rozmýšľala a nič. Povedala som Ježišovi, 
že prvé meno aké dnes uvidím, to napíšem... Prechádzajúc cez sídlisko, v malej 

uličke rovno predo mnou bol nápis - reštaurácia SOFIA. Veľké červené asi metrové 
písmená a k tomu ešte svietili, tak to sa nedalo prehliadnuť. Večer, keď sme sa stretli 
so sestričkou predstavenou, hovorí: „Rozmýšľala som a vieš aké meno by ti pristalo? 
Sofia!“ Nič nehovoriac, ukázala som jej moje návrhy mien a rozpovedala  ako sa 
tam objavilo aj meno Sofia, hoci som ho napísala až na treťom mieste. Neskôr v deň 
prijatia do noviciátu mi Matka generálna povedala: „Od dnes budeš v Kongregácii 

sestier Matky Božieho milosrdenstva sestrou Máriou Sofiou.“ Dnes ďakujem Bohu, 
pretože odkrývam hĺbku a krásu tohto mena. SOFIA = MÚDROSŤ. „Najkrajšia 
múdrosť je milovať Boha.“ (Sir 1,14) Tejto múdrosti sa chcem učiť a rásť v nej. 
 
Čo Vás ako prvé napadlo, keď ste sa dozvedeli, že budete pracovať 
v Hrušove?  
Veľmi som sa tešila. Naozaj mám veľkú radosť a vďačnosť, že môžem byť práve tu 
v Nižnom Hrušove. Ďakujem za milé prijatie a pekné stretnutia, ktoré zakúšam. 
Teším sa na všetko, čo mi tu dobrý Boh pripravil. 
 
Prezradíte nám čo to z Vašich záľub a koníčkov?  
Čomu sa najradšej venujete? 
Veľmi rada chodím do hôr, rada maľujem a tvorím rôzne malé prekvapenia, ktoré 
môžem dávať ďalej. Radosť rozdávaním rastie. 
 
A na záver tradičná otázka. Chceli by ste niečo odkázať našim čitateľom? 
Na záver by som sa chcela podeliť myšlienkou z denníčka sv. sestry Faustíny, ktorá 
ma nesie:„Veľká láska dokáže malé veci premieňať na veľké. Iba láska dáva našim 

skutkom hodnotu.“ Den 302  
Boh je láska...trvajme v láske, odpovedajme na ňu a deľme sa ňou s inými. 

                  S vďačnosťou a darom modlitby s. M. Sofia :) 

 
Ctihodnej rehoľnej sestre M. Sofii ďakujeme za rozhovor a vyprosujeme Božie 

požehnanie a ochranu Panny Márie a sv. Jozefa. 


