
Sestra Zdenka Schelingová 

Milosrdná  sestra Svätého kríža  - prvá  blahoslavená   Slovenka 



Sr. Zdenka sa narodila 24. decembra 1916  
    rodičom Pavlovi Schelingovi a Zuzane rod. Pánikovej ako desiate dieťa    

 



Krivá na Orave – rodisko sr. Zdenky –  V rokoch 1929 až 1950 

pôsobili v tejto dedine Milosrdné sestry Svätého kríža 

 



 
Kostol sv. Jozefa  

v Krivej  



„Pane,  
  moja duša 
   stojí 
pred tebou        
ako krásny  
  jarný deň,  
plný kvetu, 
  vône, jasu.“ 

Cecília ako 15 – ročná sa rozhodla zasvätiť svoj život Bohu   



6. júla 1931 nastúpila ako kandidátka  

k Milosrdným sestrám Svätého kríža 

do Podunajských Biskupíc pri Bratislave 

 



Ako kandidátka navštevovala  

2 ročníky meštianskej školy  

u sestier Uršulínok  v Trnave.  

 

Potom dvojročnú ošetrovateľskú 

školu v Bratislave. 



Po zložení prvých sľubov od roku 

1937 pracovala na internom 

oddelení   v Štátnej nemocnici 

v Bratislave. 

V rokoch 1940 – 1942 ako 

ošetrovateľka v Krajskej 

nemocnici v Humennom.  

Od 1942 pôsobila v Štátnej 

nemocnici v Bratislave  

na Miczkiewiczovej ulici ako 

laborantka, neskôr asistentka,  

na röntgenologickom oddelení  

u prof. Mikuláša Ondrejičku,  

až do zatknutia - 29.2.1952 .  

  

 



Zdenkin 

odkaz: 

 
Usmievaj  sa ! 

S úsmevom trhaj ružičky bolesti,  

s úsmevom rozdávaj slová.  
S úsmevom pomáhaj...  



 Sestra Zdenka - 

- mučenica 

 

Po r.1948 

 
spoločenská 

situácia katolíckej 

Cirkvi v ČSSR  

sa  neustále 

zhoršovala.  

 

Program  

komunistického 

štátu bol jasný:  

 

rozvrátiť 

štruktúru 

katolíckej Cirkvi  

a odstrániť zo 

spoločnosti  

vieru  v Boha. 
 

 

Sestra Zdenka si 

uvedomovala 

potrebu brániť 

katolícku Cirkev, 

 

Dva razy sa 

podieľala na 

príprave úteku 

väznených 

katolíckych 

kňazov.  

  



     29. februára 1952, po odhalení pripravovaného nočného 
úteku, štátna bezpečnosť zatkla sestru Zdenku Schelingovú. 

   



 

 

Sestru Zdenku 

uväznili v Justičnom 

paláci v Bratislave  

a tam ju podrobili  

vyšetrovaniu,  

ktoré bolo spojené 

s bezohľadným 

mučením.  

 
 



Sestra Zdenka bola vo 

vyšetrovacej väzbe  

v Bratislave,  
ďalej väznená 

v Rimavskej Sobote, 

v Pardubiciach,  

v Brne,  
vo väzenskej nemocnici 

v Prahe na Pankráci,  
kde sa stretla 

s pani Helenou Wildeovou- 

Kordovou, ktorej zverila sestra 

Zdenka dôležité podrobnosti, 

predovšetkým o utrpení vo 

vyšetrovacej väzbe. 

 



 
 

Z Prahy bola sestra Zdenka  

16. apríla 1955 ako ťažko 

chorá  z väzenia prepustená 

a prijatá  do nemocničného 

ošetrenia  v Trnave. 

 

Zomrela 31. júla 1955  

o 7.45 hod. zaopatrená 

sviatosťami v trnavskej 

nemocnici, na onkologickom 

oddelení, v 39. roku života  

a v 18. roku svätej profesie. 
 



16. októbra 1979 z dôvodu rušenia Starého cintorína v Trnave bola 

sestra Zdenka exhumovaná a spolu s 10- timi sestrami Svätého kríža 

prevezená do spoločného hrobu v Podunajských Biskupiciach 

O jej utrpení vo väzení sa takmer nič nevedelo. V čase totality všetko upadlo do 

zabudnutia. Tajomstvo utrpenia Sr. Zdenky nám pomohla odkryť jej spoluväzenkyňa      

p. Helena  Kordová - Wildeová 



 

Pani  Helena Kordová sa v roku 2003 osobne zúčastnila na slávnosti blahorečenia 

Sr. Zdenky v Bratislave – Petržalke. 

V roku 2008 sa  presťahovala na Slovensko a posledné roky života strávila 

v penzióne v Martine.  

Dňa 25. mája  2011 ukončila svoju pohnutú  pozemskú púť. Pochovaná je vo svojom 

rodisku v Kežmarku. 



Cintorín  

Milosrdných sestier Svätého kríža 

v Podunajských Biskupiciach. 

  

16.  júna 2003 pred blahorečením 

sa konala 2. exhumácia kvôli  

identifikácii pozostatkov              

Sr. Zdenky zo spoločného hrobu. 

Exhumáciu  vykonali odborní 

lekári z Ústavu súdneho lekárstva 

z Martina. 

 

 



  14.9.2003   

 Jánom Pavlom II.  

  pri jeho tretej   

  pastoračnej návšteve   

  Slovenska 

Bola to nedeľa a 

zároveň  sviatok  

Povýšenia Svätého 

kríža, titulárny 

sviatok Inštitútu 

Milosrdných sestier 

Svätého kríža. 

 



Svätý otec Ján Pavol II. 

 na slávnosti blahorečenia 

 otca biskupa Vasiľa Hopka  

a  Zdenky Schelingovej 

v Bratislave - Petržalke  

14.9.2003 

Svätý Otec v homílii  povzbudil veriacich 

aby pozerali na kríž, na ktorý upierali 

svoj zrak s pevnou vierou aj obaja 

blahoslavení.  

Príhovor ukončil slovami: 

„Vďaka ti, Slovensko!  

Všemohúci Boh nech ťa žehná  

a zachová vo svojej láske!“ 

 



Blahoslavená Zdenka, oroduj za nás ! 



Dobrotivý Bože,  

ty si dal blahoslavenej Zdenke nevšednú 

lásku k ukrižovanému Kristovi, ktorú 

prejavila radostnou službou chorým 

a tvojim kňazom; prosíme ťa,  

dopraj aj nám, aby sme ju nasledovali  

v úprimnej ochote dať svoj život  

do služby bratom a sestrám  

a boli nadšenými svedkami tvojho Syna  

Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije  

a kraľuje v jednote s Duchom Svätým  

po všetky veky vekov. Amen 


