
 
 

„Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych,  
tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním.“ 

(1 Sol 4, 14) 

 

 

 

Dňa 25. novembra 2019 zaopatrená a posilnená sviatosťami 
sa pokojne vrátila do Otcovho domu naša milovaná 

 

sestra M. Hyacinta Irena Tirpáková OP 
 

Narodila sa 21. decembra 1930 v Nižnom Klátove pri Košiciach. Pri krste dostala meno Irena. Rodičia 
Matej a Mária, rodená Semanová, boli hlboko veriaci. Snažili sa viesť k láske a oslave Pána Boha aj svoje tri 
deti. V rokoch 1936 - 44 navštevovala štátnu ľudovú školu v Nižnom Klátove.   

Dňa 2. novembra 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. Po skončení 
noviciátu pôsobila v Domove sociálnych služieb MUDr. Vladimíra Pospíšila v Petrovanoch, kde bola 
zamestnaná v kuchyni.  

V auguste 1950 došlo v rámci likvidácie kláštorov k tzv. akcii „R“, dôsledkom ktorej bola sr. M. 
Hyacinta spolu s ostatnými sestrami násilne vyvezená do rôznych sústreďovacích kláštorov. Najskôr do 
Stropkova, Jasova, potom do Mlynského Seku, kde pôsobila v Ústave sociálnej starostlivosti. Tu 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. V rokoch 1968 až 1973 
pracovala sr. M. Hyacinta v Ústave sociálnej starostlivosti pre hluchonemé deti v Olichove. Počas svojho 
pôsobenia v Olichove mala možnosť absolvovať ošetrovateľský kurz v Nitre. Obdobie rokov 1973 až 1992 prežila 
v nenápadnej a obetavej službe na biskupskom úrade v Banskej Bystrici, kde navštevovala aj kurz varenia.       
Od r. 1993 žila sr. M. Hyacinta v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, kde podľa možnosti vypomáhala 
v kuchyni a pri domácich prácach. V rokoch 2000 až 2005 odišla domov doopatrovať svoju ťažko chorú matku.  

Posledné roky svojho života prežívala v spoločenstve sestier v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, 
kde denne obetovala svoje modlitby a utrpenia za potreby Cirkvi, za dominikánsku rehoľu, kongregáciu a za 
príbuzných.   
 
 

Pohrebné obrady sa uskutočnia v piatok 
29. novembra 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 


