
„Chcel som, aby ste videli tajomstvo môjho Srdca,                                                                
keď som vám ho ukázal otvorené, 
aby ste vedeli, že som vás miloval viac,  
než ako som mohol ukázať svojím dovŕšeným utrpením.“ 

(Z Dialógu sv. Kataríny Sienskej OP) 
 

 
 
 

Dňa 29. júna 2017, zaopatrená a posilnená sviatosťami, sa pokojne 
vrátila do Otcovho domu naša milovaná 

 

sestra M. Ester Mária Brodzáková OP 
 

Narodila sa 17. septembra 1950 v Stebníckej Hute pri Bardejove ako druhá zo štyroch detí.  Pri 
krste dostala meno Mária. Rodičia Jozef a Anna, rodená Moravcová, boli nábožní a pracovití ľudia. Svoje 
detstvo do 10 rokov prežila so svojou rodinou na Morave, na pohraničí u Rýmařova. Po tomto období sa 
celá rodina opäť vrátila do rodnej obce na Slovensko. V rokoch 1965 – 1970 pracovala vo výrobnom 
družstve SNAHA – Bardejov. 

Dňa 10. októbra 1970 vstúpila do kandidatúry Českej kongregácie sestier dominikánok 
v Broumově, kde po noviciátnej formácii dňa 4. augusta 1972 zložila prvé sľuby.  

V  rokoch 1973 až 1976 pracovala v Domove Dôchodcov v Prahe a súčasne za účelom doplnenia 
odborného vzdelania navštevovala Strednú zdravotnícku školu. Absolvovala tiež pomaturitné štúdium 
v odbore geriatria v Brne a ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť v Bratislave. V nasledujúcich rokoch 
1976 – 1990 pracovala v rôznych zdravotníckych zariadeniach v Prahe. Dňa 8. decembra 1979 zložila 
doživotné sľuby. 

V roku 1988 prestúpila do Slovenskej kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy. Počas 
nasledujúcich dvoch rokov bola sr. M. Ester aj naďalej zamestnaná ako zdravotná sestra na poliklinike  
v Prahe a popritom sa venovala štúdiu teológie. V rokoch 1990 – 1993 pracovala sr. M. Ester na 
Biskupskom úrade v Banskej Bystrici a v komunite jej bola zverená služba miestnej predstavenej. V rokoch 
1994 – 1996 pracovala v Domove sociálnej starostlivosti MUDr. Vladimíra Pospíšila v Petrovanoch, kde 
sa s láskou venovala ľuďom s rôznym postihnutím. V období rokov 1996 – 1999 vykonávala službu 
miestnej predstavenej najprv v komunite v Dunajskej Lužnej, a potom ďalšie trojročie v komunite 
v Petrovanoch. V roku 2008 až 2017 žila a pôsobila v Konvente Krista Kráľa v Košiciach. V roku 2010 – 
už ako dôchodkyňa vypomáhala na kláštornej vrátnici. Vo voľnom čase sa s radosťou venovala výrobe 
ružencov. V rokoch 2012 - 2015 absolvovala štúdium na Univerzite tretieho veku pri Technickej univerzite 
v Košiciach. Sr. M. Ester podľa možnosti navštevovala aj ťažko chorých pacientov v geriatrickej nemocnici 
v Košiciach, ktorých povzbudzovala duchovným slovom a modlitbou.  

Vzhľadom na náhle zhoršenie jej zdravotného stavu bola preložená do Konventu bl. Imeldy 
v Dunajskej Lužnej. Toto obdobie jej života bolo poznačené veľkým utrpením, ktoré 
znášala s odovzdanosťou, tichosťou a pokojom. Obetovala ho za potreby Cirkvi doma i vo svete, za 
dominikánsku rehoľu, kongregáciu a jej apoštolské pôsobenie a za príbuzných.  

 

Pohrebné obrady sa uskutočnia v pondelok 3. júla 2017 o 10.30 hod. na 
cintoríne v Dunajskej Lužnej, časť Jánošíková.  

Sv. omšu za našu spolusestru budeme sláviť po pohrebných obradoch  
v kaplnke sestier dominikánok. 

 
Za modlitby a za účasť na pohrebe ďakujú 

sestry dominikánky a príbuzní 


