
  

 

                  
  „Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život.               

                                        Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“ 
                                                                                  (Jn 11, 25) 

 

 
 

 
Dňa 17. mája 2018 zaopatrená a posilnená sviatosťami                       

sa pokojne vrátila do Otcovho domu naša milovaná 

sestra M. Akvináta Helena Titková OP 
  

Narodila sa 19. októbra 1933 v Brezine pri Trebišove ako druhá zo štyroch detí. Pri krste dostala 
meno Helena. Rodičia Ján a Anna, rodená Pavaiová, boli praktizujúci veriaci gréckokatolíckej cirkvi a svoje 
deti sa snažili vychovávať k láske, skromnosti a obetavosti. Základnú školu navštevovala v rodnej obci 
Brezine a meštiansku školu absolvovala v Trebišove a v Košiciach. 

Už od útlej mladosti pociťovala v sebe povolanie k zasvätenému životu. Dňa 25. augusta 1946 
vstúpila do kandidatúry sestier dominikánok v Košiciach. Rehoľné rúcho na znak vstupu do noviciátu 
prijala 7. marca 1950. V auguste toho istého roku bola sr. M. Akvináta v rámci likvidácie kláštorov tzv. 
akcii „R“ spolu s ostatnými sestrami násilne vyvezená z Košíc do Kostolnej pri Trenčíne, kde pracovala       
v továrni Merina a pokračovala aj vo svojej rehoľnej formácii. Dňa 4. marca 1951 zložila prvé sľuby. 
V októbri 1951 bola prevezená do Krásnej Lipy v severných Čechách, kde sa nachádzala továreň na výrobu 
pančúch, potom do Malej Štáhle u Rýmařova, kde sa v tamojšej továrni spracovával ľan. Počas rokov    
1955 - 1968 pôsobila  v Dojčenskom ústave v Novej Lipnici. Dňa 9. februára 1958 zložila doživotné sľuby. 
Sestra Akvináta bola hudobne nadaná, absolvovala základnú umeleckú školu a mnoho rokov vykonávala 
službu kantorky, viedla zbor a vyučovala hudbu. V rokoch 1968 až 1974 pracovala ako sanitárka               
v Ústave sociálnej starostlivosti pre hluchonemých v Olichove. V roku 1974 bola preložená do Slovenskej 
Lupče, kde sa starala o choré spolusestry a vykonávala službu miestnej predstavenej. Odtiaľ sa v roku 1983 
spolu s ostatnými sestrami presťahovala do novopostaveného Charitného domova v Dunajskej Lužnej. 
V roku 1990 bola asignovaná do Konventu Krista Kráľa v Košiciach, kde si urobila katechetický kurz        
a pracovala ako katechétka v Košiciach, neskôr aj v Bačkove i Sečovciach. Okrem toho pôsobila  v komunite 
v Šarišských Michaľanoch a šesť rokov pracovala vo vedení kongregácie. 

Od roku 2006 žila v spoločenstve svojich spolusestier v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, 
kde mala zverenú liturgiu a pomáhala pri domácich prácach. Denne pamätala v modlitbách na potreby 
Cirkvi, kongregácie a svojich príbuzných.  

Jeseň svojho života prežívala vo veľkej vďačnosti a odovzdanosti do Božích rúk, čo potvrdzujú aj 
slová na záver jej životopisu: „Môj Bože, nech Ti je za všetko veľká vďaka a chvála.“ 

 
 
 

Pohrebné obrady sa uskutočnia v pondelok 21. mája 2018 o 11.00 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 účasť na pohrebe ďakujú 
sestry dominikánky a príbuzní 


