
     Panna Mária v živote blahoslavenej  Zdenky  Schelingovej 

          Sestra Zdenka bola vedená k mariánskej  úcte už doma v katolíckom prostredí v Krivej 

na Orave, kde vyrastala v kruhu svojej rodiny.  Počas formácie  k zasvätenému životu sa  táto 

mariánska  úcta ešte viac prehĺbila. Sestra Zdenka, ako Milosrdná sestra Svätého kríža, žila 

z duchovného dedičstva zakladateľov pátra Theodózia Florentiniho a blahoslavenej Matky 

Márie Terézie Schererovej. Denne sa v hodinovej modlitbe odporúčala do srdca Panny Márie 

a do rán Pána Ježiša. V Máriinom srdci a v Ježišových ranách nachádzala isté útočište 

a ochranu. Mariánska úcta v našom duchovnom  dedičstve má svoje pevné miesto, osobitne 

úcta k Nepoškvrnenej Panne Márii a k jej Nepoškvrnenému srdcu, čo vplývalo aj na 

duchovnosť sestry Zdenky. 

Sestra Zdenka bola úprimnou a vrúcnou ctiteľkou Panny Márie. Svedčia o tom  jej meditácie 

a modlitby k Panne Márii písané vlastnou rukou v jej zápisníku.  Sú tam modlitby k 

Sedembolestnej Božej Matke, k  Matke ustavičnej pomoci i k Nepoškvrnenej Panne Márii. 

Nachádzame  tam aj hlboké meditatívne  texty, ktoré si sestra Zdenka zapísala. Tieto 

myšlienky sa môžu stať prameňom k zamysleniu a povzbudeniu aj pre nás. „Podľa príkladu 

Panny Márie máš byť dennodenným, ustavičným „fiat“, a tak obnovovať a nosiť jeho vtelenie 

vo svojom srdci.“ V Panne Márii nachádzala sestra Zdenka vzor ako byť  denne k dispozícii 

pre Pána a jeho zámery. Je to stále aktuálny program pre každého, kto chce žiť v súlade 

s Božou vôľou a napredovať v duchovnom živote. Každý deň hovoriť Bohu „áno“. Aj my 

môžeme ako Panna Mária v úkonoch odovzdania sa do  Božej vôle prinášať Ježiša tomuto 

svetu. S Ježišom v srdci žiť v  službe dobročinnej, milosrdnej lásky.  Sestra Zdenka sa 

obracala k Panne Márii aj s touto prosbou: „Ó, Mária, daj mi hlbokú pokoru a odvahu iným 

slúžiť. Zvelebuj, duša moja, svoju Kráľovnú a horúcou láskou ospevuj jej vznešenosť!“ 

Vedela, že pokorná Panna nás môže učiť pokore, že slúžiaca Panna nás môže učiť ochotnej 

službe iným.  Sestra Zdenka milovala Pannu Máriu a utiekala sa k nej v dôvernej modlitbe, 

prosila ju, aby bola jej vodkyňou a ochrankyňou jej čistoty. V dôvere v Máriino orodovanie 

dávala svoj život do jej ochrany. 

Medzi modlitbami k Panne Márii  má v Zdenkinom zápisníku osobitnú krásu a hĺbku  

modlitba k Nepoškvrnenej. „Nepoškvrnená Panna, ktorá vábiš panny vôňou svojich čností, 

buď nám nielen Kráľovnou a vzorom, ale aj mocnou orodovníčkou. A ukáž, že si nám Matkou. 

Ty preslávny  príklad života zmieru, ku ktorému máme šťastie byť povolané. Ty, ktorá si tak 

vrúcne praješ, aby sme milovali Ježiša, odhaľ nám svoje tajomstvá lásky!“ 

Panna Mária bola pre sestru Zdenku Kráľovnou, vzorom, orodovníčkou a v konečnom 

dôsledku Matkou a Učiteľkou lásky k Ježišovi. Koľko inšpirácií je tu aj pre nás zasvätených, 

ale aj pre všetkých ctiteľov Panny Márie. Utiekať sa k Márii ako k sprostredkovateľke 

všetkých milostí. Mária je istou a bezpečnou cestou k Ježišovi. Ona nás nikam inam 

neprivedie, len k nemu. Ona sama sa v pokore stráca, len aby bol Ježiš oslávený v ľudských 

srdciach i životoch.  V zápisníku bl. Zdenky ďalej čítame: 

„Najčistejšia Panna, ty si sa pred ľuďmi uchýlila ako nepoškvrnená holubica do najsvätejších 

Ježišových rán. Pros svojho Syna, aby nás spolu s tebou prijal do hlbokej rany svojho Srdca... 

Zmocnila si sa Ježišovho Srdca, aby si nám ho darovala. Zmocni sa i našich sŕdc a daruj ich 

Ježišovi... Rozpamätaj sa na nás v kráľovstve svojho Božského Syna. Nepoškvrnená Panna, 

daj nám Ježiša, daj nám lásku!“ 

Túžba učiť sa láske k Ježišovi v Máriinej škole sa objavuje aj na inom mieste v Zdenkiných 

zápiskoch: „Mária, Matka krásneho milovania, nauč ma milovať Ježiša!“ Mária nám vždy 

ukazuje na to, čo je podstatné, čo je dôležité pre našu spásu – milovať Ježiša a žiť jeho 



radostné posolstvo v službe ľuďom. Sestra Zdenka si bola toho plne vedomá a preto  v jej 

duchovnom živote mala úcta k Panne Márii dôležité miesto. 

 

Prosme s blahoslavenou Zdenkou aj my: Mária, rozpamätaj sa na nás v kráľovstve svojho 

Božského Syna. Nepoškvrnená Panna, daj nám Ježiša, daj nám lásku! Ty, ktorá si tak vrúcne 

praješ, aby sme milovali Ježiša, odhaľ nám svoje tajomstva lásky. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


