
  
„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 14. marca 2018 zaopatrená a posilnená sviatosťami 
sa pokojne vrátila do Otcovho domu naša milovaná 

 

sestra M. Tomáša Mária Dudášová OP 
 

Narodila sa 13. marca 1930 v Hencovciach pri Vranove nad Topľou. Pri krste dostala meno Mária. 
Rodičia Michal a Anna, rodená Ištočková, boli hlboko veriaci. Snažili sa viesť k láske a oslave Pána Boha aj 
svojich jedenásť detí. V rokoch 1936 - 44 navštevovala štátnu ľudovú školu v Hencovciach.   

Už od útlej mladosti pociťovala v sebe povolanie k zasvätenému životu. Dňa 22. mája 1947 vstúpila do 
kandidatúry v Kongregácii sestier dominikánok bl. Imeldy v Košiciach. Rehoľné rúcho na znak vstupu do 
noviciátu prijala 15. augusta 1948 v Košiciach. Tu si dokončila vzdelanie na meštianskej škole a absolvovala aj 
katechetický kurz. Po skončení noviciátu začala učiť náboženstvo na základnej škole, ktorú viedli sestry 
dominikánky v Košiciach.  

V auguste 1950 došlo v rámci likvidácie kláštorov k tzv. akcii „R“, dôsledkom ktorej bola sr. Tomáša 
spolu s ostatnými sestrami násilne vyvezená z Košíc do rôznych sústreďovacích kláštorov. Najskôr do Mlynského 
Seku, kde jedenásť rokov s láskou vypomáhala pri deťoch a zastávala aj iné potrebné práce v Ústave sociálnej 
starostlivosti. Tu aj spečatila svoje rozhodnutie úplne sa zasvätiť Bohu dňa 11. júna 1956 zložením doživotných 
sľubov. 

Koncom augusta 1961 boli sestry vyvezené do Slovenskej Ľupče, kde boli v charitnom domove sústredené 
sestry z viacerých rehôľ. Čoskoro nato boli sestry internované do Čiech – najprv do Jiřetína pod Jedlovou, kde 
vyrábali ružence pre charitu, a potom do Libníča, kde pôsobili v domove dôchodcov. Tu mala sr. Tomáša možnosť 
začať študovať na Všeobecnej zdravotnej škole, ktorú neskôr dokončila v Olichove na Slovensku. V Olichove 
pracovala v rokoch 1968 až 1973 v Ústave sociálnej starostlivosti pre hluchonemých. Ďalších 23 rokov prežila 
sr. Tomáša v nenápadnej a obetavej službe na biskupskom úrade v Banskej Bystrici. Po odchode do dôchodku 
pôsobila dva roky v Petrovanoch.  

Posledné roky svojho života prežila v spoločenstve sestier v Konvente Krista Kráľa v Košiciach, kde 
podľa možnosti vypomáhala na vrátnici a pri iných domácich prácach. Jej úsmev a optimizmus, ktorý vôkol seba 
šírila, bol povzbudením pre mnohých. Denne obetovala svoje modlitby a utrpenie za potreby Cirkvi, za 
dominikánsku rehoľu, kongregáciu a za príbuzných. Jeseň svojho života prežívala vo veľkej vďačnosti 
a odovzdanosti voči Bohu.  
 
 

Svätá omša a pohrebné obrady za našu spolusestru sa uskutočnia v pondelok 
19. marca 2018 o 13.00 hod. v Kostole Krista Kráľa v Košiciach. 

Následne budú jej telesné pozostatky uložené  
na Cintoríne sv. Rozálie v Košiciach.  

 

Za modlitby a účasť na pohrebe ďakujú 
sestry dominikánky a príbuzní 


