
  

 

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

                                                                        (Jn 11, 25) 
 

 
 

Dňa 11. októbra 2019, zaopatrená a posilnená sviatosťami,                    
sa pokojne vrátila do Otcovho domu naša milovaná 

sestra M. Leónia Hedviga Pirohová OP 

 Narodila sa 20. júla 1951 v Terni pri Prešove ako piata zo šiestich detí. Pri krste dostala meno 
Hedviga. Rodičia Anton a Anna, rodená Anderková, boli hlboko veriaci a snažili sa viesť k láske a oslave 
Pána Boha aj svoje deti. V rokoch 1958 - 67 navštevovala Základnú deväťročnú školu v Terni a v rokoch 
1967 - 1970 Stredné odborné učilište v Prešove, kde sa vyučila v odbore kuchár-čašník.   

Už od mladosti pociťovala v sebe povolanie k zasvätenému životu. V r. 1973 vstúpila do 
kandidatúry v Kongregácii sestier dominikánok bl. Imeldy v Petrovanoch. Tu pokračovala aj v noviciátnej 
formácii a v roku 1976 zložila prvé sľuby. Svoje rozhodnutie úplne sa zasvätiť Bohu spečatila zložením 
doživotnej profesie dňa 19. septembra 1981 v Dunajskej Lužnej.  

V rokoch 1973 až 1979 pracovala ako kuchárka v Domove sociálnych služieb MUDr. Vladimíra 
Pospíšila v Petrovanoch. Zároveň - v r. 1974 - absolvovala sanitársky kurz v Prešove. V rokoch 1980 až 
1989 vzhľadom na neprajnú politickú situáciu pracovala ako operátorka v Podniku výpočtovej techniky 
v Prešove. Hoci počas tohto obdobia musela žiť a pracovať mimo komunity, predsa sa aj žijúc v súkromnom 
byte venovala učeniu náboženstva detí a mládeže.  Po páde totalitného režimu v r. 1990 sa vrátila späť do 
komunity v Petrovanoch, kde v Domove sociálnych služieb pracovala ako sanitárka. V rokoch 1990 a 1993 
absolvovala katechetický kurz na Teologickej fakulte v Košiciach. Zároveň vyučovala náboženskú výchovu 
na základných školách v Petrovanoch a v Drienove. V r. 1996 sa jej ďalším pôsobiskom stali Košice, kde 
pracovala najprv na školskej vrátnici Gymnázia sv. Tomáša Akvinského, a neskôr v Cirkevnej materskej 
škole bl. Imeldy. V období rokov 2003 - 2012 vypomáhala na biskupskom úrade v Banskej Bystrici. Ďalšie 
dva roky žila v Konvente sv. Ruženy z Limy v Bačkove a následne do r. 2019 pôsobila v Dome 
sv. Michala, archanjela, v Šarišských Michaľanoch. Vo farnosti ochotne vypomáhala s rozdávaním 
sv. prijímania pri sv. omšiach a pri návšteve chorých a starých ľudí v obci. Túto službu vykonávala, pokiaľ 
jej to zdravotný stav dovoľoval.  

 Posledné obdobie svojho života prežila v spoločenstve sestier v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej 
Lužnej, kde denne obetovala svoje modlitby a utrpenie za potreby Cirkvi, za dominikánsku rehoľu a za 
príbuzných. Posledné týždne svojho života, ktoré boli poznačené ťažkou chorobou, prežívala vo veľkej 
odovzdanosti voči Bohu.  
 
 
 

Pohrebné obrady sa uskutočnia v utorok 15. októbra 2019 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 


