
 
Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život.               
Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“ 

                                           Jn 11, 25 
 
 
 
 
 

Dňa 7. februára 2019 zaopatrená a posilnená sviatosťami                      
sa pokojne vrátila do Otcovho domu naša milovaná 

 

sestra M. Vincencia Terézia Vaľková OP 
 

Narodila sa 27. mája 1930 v Brezovičke pri Prešove ako štvrtá z desiatich detí. Pri krste 
dostala meno Terézia. Rodičia Ján a Anna, rodená Kallová, boli nábožní a pracovití ľudia.            
V  rokoch 1936-45 navštevovala ľudovú v Brezovičke a meštiansku školu v Lipanoch.   

Dňa 1. januára 1949 vstúpila do kandidatúry sestier dominikánok v Košiciach, kde dňa 
3. augusta 1950 zložila prvé sľuby. Krátko nato došlo v rámci likvidácie kláštorov k tzv. akcii „R“, 
dôsledkom ktorej bola sr. M. Vincencia spolu s ostatnými sestrami násilne vyvezená z Košíc do 
rôznych sústreďovacích kláštorov. Najskôr do Mlynského Seku, kde sa jedenásť rokov s láskou 
venovala opatere detí v Ústave sociálnej starostlivosti. Tu aj spečatila svoje rozhodnutie úplne sa 
zasvätiť Bohu dňa 14. júla 1957 zložením doživotných sľubov. Koncom júla 1961 boli sestry 
vyvezené do Slovenskej Ľupče, kde  v charitnom domove žili sestry z viacerých rehôľ. Následne boli 
sestry internované do Čiech – najprv do Jiřetína pod Jedlovou, kde vyrábali ružence pre charitu,     
a  potom do Libníča, kde pôsobili v Domove dôchodcov. 

Počas rokov 1968-1987 pracovala sr. M. Vincencia v Dojčenskom ústave v Novej Lipnici, 
kde poskytovala trpezlivú a láskavú starostlivosť malým deťom. Neskôr už ako dôchodkyňa 
pôsobila v Bačkove, v Charitnom domove v Dunajskej Lužnej a  na Biskupskom úrade v Banskej 
Bystrici.  

V roku 2004 sa vrátila do spoločenstva sestier v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, 
kde vypomáhala pri domácich prácach a denne obetovala svoje modlitby a utrpenia za potreby 
Cirkvi,  dominikánsku rehoľu, kongregáciu a za príbuzných. Jeseň svojho života prežívala vo 
veľkej vďačnosti a odovzdanosti do Božej vôle.  

 
 

Pohrebná sv. omša a obrady za našu zosnulú spolusestru sa uskutočnia 
v pondelok 11. februára 2019 o 11.00 hod.  

vo farskom Kostole Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej.  
Následne budú jej telesné pozostatky uložené  

na cintoríne v Dunajskej Lužnej, časť Jánošíková. 

 
Za modlitby a za účasť na pohrebe ďakujú 

sestry dominikánky a príbuzní 


