
 
„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 4. mája 2020, zaopatrená a posilnená sviatosťami, 
 sa pokojne vrátila do Otcovho domu naša milovaná 

 

sestra M. Beáta Anna Gubačová OP 
 

Narodila sa 13. marca 1932 v Kendiciach pri Prešove. Mala štyroch súrodencov. Pri krste dostala 
meno Anna. Rodičia Ondrej a Alžbeta, rodená Jacková, boli nábožní a pracovití ľudia. V rokoch 1939-47 
navštevovala ľudovú školu v Kendiciach a neskôr meštiansku školu v Lemešanoch.   

Už od útlej mladosti pociťovala v sebe povolanie k zasvätenému životu. Dňa 1. augusta 1947 
vstúpila do kandidatúry sestier dominikánok v Košiciach. Rehoľné rúcho na znak vstupu do noviciátu 
prijala dňa 15. novembra 1949.  

V auguste 1950 došlo v rámci likvidácie kláštorov k tzv. akcii „R“, dôsledkom ktorej bola 
sr. M. Beáta spolu s ostatnými sestrami násilne vyvezená z Košíc do rôznych sústreďovacích kláštorov. 
Najskôr do Kostolnej pri Trenčíne, kde sestry pracovali v továrni Merina. Tu dňa 12. novembra 1950 
zložila prvé sľuby. Po roku boli sestry prevezené do Krásnej Lípy v severných Čechách a krátko na to do 
Malej Štáhle u Rýmařova. Počas rokov 1953 – 1961 pôsobila sr. M. Beáta v Ústave sociálnej starostlivosti 
v Mlynskom seku, kde sa s láskou venovala deťom. Ďalším miestom jej pôsobenia Charitný domov 
v Slovenskej Ľupči a následne Česká charita v Jiřetíne pod Jedlovou. V rokoch 1962 – 1968 pracovala 
sr. M. Beáta v Domove dôchodcov v Libniči. Od roku 1969 do 1996 pôsobila sr. M. Beáta v Dojčenskom 
ústave v Novej Lipnici, kde poskytovala trpezlivú a láskavú starostlivosť malým deťom. Dňa 14. júla 1957 
tu zložila doživotné sľuby. V rokoch 1972-1973 absolvovala ošetrovateľskú školu v Bratislave.  

Od roku 1989 – po páde komunistického režimu – na podnet vdp. Štefana Dragúňa začala 
sr. M. Beáta s veľkým nadšením a láskou navštevovať chorých a starších ľudí v Dunajskej Lužnej. 
Pravidelne viedla i modlitbové stretnutia s miestnymi farníčkami. Tie, ktoré sa na týchto stretnutiach 
nemohli zúčastniť, chodievala navštevovať a povzbudzovať do ich domovov. Chorým a nevládnym ľuďom 
vo farnosti vždy ochotne zabezpečila aj kňaza, aby mohli prijať sviatosť zmierenia, Eucharistiu a sviatosť 
pomazania chorých. Svoje poslanie takto napĺňala v darovaní sa pre druhých cez skutky duchovného 
a telesného milosrdenstva.  

Od roku 1996 žila v spoločenstve svojich spolusestier v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, 
kde ako dôchodkyňa vypomáhala na kláštornej vrátnici a podľa potreby sa zapájala do domácich prác. Jeseň 
svojho života prežívala vo veľkej vďačnosti a odovzdanosti do Božích rúk. Denne obetovala svoje modlitby 
a utrpenia za potreby Cirkvi, dominikánsku rehoľu, kongregáciu a za príbuzných.  

 
 

Pohrebné obrady sa uskutočnia v piatok 8. mája 2020 o 11.00 hod. 
na cintoríne v Dunajskej Lužnej, časť Jánošíková.  

Sv. omšu za našu spolusestru budeme sláviť po pohrebných obradoch  
vo farskom Kostole Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej.  

 
Za modlitby a za účasť na pohrebe ďakujú 

sestry dominikánky a príbuzní 


