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1814 
09. 09. – narodenie Alžbety.

1817 
Alžbeta cíti potrebu starať sa
o chudobných a modliť sa
za obrátenie hriešnikov.

1849 
28. 08. zakladá Kongregáciu 
dcér Božského Vykupiteľa.

1854 
Vyšle sestry do Würzburgu.

1857 
Ustanovuje spoločenstvo vo Viedni.

1863 
Ustanovuje spoločenstvo v Šoproni.

1866 
11. 04. získava pápežské
uznanie kongregácie.

1866 
S bolesťou prežíva
osamostatnenie domov
vo Viedni a Würzburgu.

1867 
Následne aj osamostatnenie
domu v Šoproni.

1867 
31. 07. matka Alfonza Mária
odchádza do večnosti.

1951 
Začiatok diecézneho procesu
blahorečenia matky Alfonzy Márie.

2006 
Obnovenie jej procesu blahorečenia.

2011 
19. 12. Vydanie Dekrétu

o heroických čnostiach ctihodnej
Božej služobnice.

Matka Alfonza 
Mária Eppingerová 
po založení kongregácie 
1849

y s t ičk a
z Niederbronnu

Ako Kristovi učeníci máme 
úlohu ohlasovať a naplno

žiť tajomstvo Božieho milosrdenstva, 
ktoré obnovuje svet! 

Ján Pavol II. 
počas generálnej audiencie 21. 08. 2002

"

"

Mapa Alsaska 
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Poznáte Alsasko? Tento nádherný, veľmi príťažlivý kraj 
v najvýchodnejšej časti Francúzska tvorí hranicu 

s Nemeckom. Avšak práve táto neistá hranica bola mnoho-
krát „presunutá.“ Tu, v severnom Alsasku, v jednej z bášt re-
formácie, v dedine Niederbronn – kúpele, obklopenej lesom, 
sa 9. septembra 1814 narodila Alžbeta Eppingerová. Dedinu 
už od rímskych čias preslávila liečivá voda. Táto malá loka-
lita sa nachádza na úpätí pohoria Vogéz, na križovatke me-
dzi alsaskou nížinou a Lotrinskom. Celý región je prevažne 
poľnohospodársky. Polia a lesy obrábajú roľníci na malých ho-
spodárstvach.

V 19. storočí sú životné podmienky na tomto chudobnom 
vidieku tvrdé, spojené s početnými epidémiami (dyzentéria, 
variola, týfus). Súdržnosť medzi dedinčanmi je teda otázkou 
života alebo smrti. Preto rodiny držia spolu. Tak sa napríklad 
protestanti a katolíci „delia“ o jediný chrám, ktorý je k dispozícii 
na bohoslužby - terajší evanjelický kostol. Práve v ňom je 
malá Alžbeta na druhý deň po narodení pokrstená. Krstil 
ju farár Eberlen, ktorý kedysi odmietol prisahať na ústavu.1 
V tejto oblasti je katolicizmus – inak v Alsasku veľmi rozšírený – 
v menšine. Región, ktorý patrí grófom z Hanau-Lichtenbergu 
bol totiž od roku 1570 evanjelický. Po vojnách v 16. storočí počet 
obyvateľov grófstva klesol, preto stúpal počet prisťahovalcov 
v regióne. Medzi nimi boli katolícke rodiny, ku ktorým patrili aj 
predkovia rodiny Eppingerovcov.

1 Počas Francúzskej revolúcie sa mala aj Katolícka cirkev na základe Civilnej konš  túcie kléru (1790)
integrovať do nového poli  ckého systému. Všetci kňazi mali zložiť prísahu na Ústavu republiky. 
Ten, kto odmietol, musel opus  ť Francúzsko alebo musel rátať s prísnym trestom (väzenie, 
deportácia alebo aj poprava).

Kto je táto mladá, trpiaca žena, Alžbeta, pripútaná na lôžko a 
obdarovaná v polovici 19. storočia takýmito víziami? Neustále 
za ňou prichádzajú ľudia, ktorí ju chcú stretnúť a prosia o 
radu. Aj napriek tomu, že toto málo vzdelané a veľmi krehké 
„úbohé dievča“ nikdy neopustilo rodisko v Alsasku. Niektorí ju 
volajú „vizionárka z Niederbronnu.“

1814-1867 
MYSTIČKA Z NIEDERBRONNU

Pekný, mladý žiarivý muž, celý oblečený v bielom,
s tŕňovou korunou na hlave – takto sa rozpráva Ježiš

so svojou drahou Alžbetou. 
Vedľa svojho Syna stojí Mária, 

oslnivo biela a prihovára sa za svet.



Kapitola 1 . 1814-1830 
JEDNODUCHÉ, OPRAVDIVÉ

 DETSTVO NA DEDINE

Rodina Eppingerovcov je jednou z najstarších 
katolíckych rodín v Niederbronne. Alžbetini rodičia, 

Ján Juraj Eppinger a Barbara, rodená Vogtová, sú 
pracovití maloroľníci, vážení a hlboko veriaci kresťania. 
Majú jedenásť detí a Alžbeta je najstaršia. Otec 
prezieravo spravuje skromné gazdovstvo. Matka musí 
zvládať prácu doma, na poli, aj v stajni. Alžbeta jej 
preto už od útleho detstva pomáha – dáva pozor na 
viacerých malých súrodencov, a aj s domácimi prácami, 
či pri práci na poli. Práce sa nebojí, robí ju s chuťou a 
zápalom. S radosťou a v jednoduchosti sa v modlitbe 
obracia na Pannu Máriu a rada sa modlí ruženec. 
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Toto poznanie sa jej už ako dieťaťa hlboko dotýka. Neskôr 
o tom Alžbeta hovorí: „Od tej chvíle sa vo mne zo dňa na 

deň vzmáhala túžba po poznaní, čo treba robiť, aby sme milovali 
Boha a aby sme ho neurážali... Silno to mnou otriaslo a viedlo ma 
to k poslušnosti.“

Už od rannej mladosti príkladne ovláda svoju silnú osobnosť. 
Energickú povahu premieňa jej misionársky elán. Pozýva 
priateľky, aby spolu s ňou robili radosť Kristovi a plnili jeho 
vôľu: „Rozprávala som svojim priateľkám o Ježišovom umučení 
tak, ako som to len najlepšie vedela.“

Aj keď je temperamentná, rozhodná a samostatná, predsa už 
od šiestich rokov prejavuje určitý sklon k samote. Cíti, že Boh 
ju priťahuje a rada sa s ním rozpráva. Predovšetkým si váži a 
má rada kňazov: „Od malička mi Pán vložil do srdca veľkú úctu 
ku kňazom... Sú rozdávateľmi Božích milostí. Kňazi sú bratia a 
obľúbenci nášho Spasiteľa.“

Keď má Alžbeta deväť rokov, nastúpi do školy. Rodičia tak 
prichádzajú o cennú pomoc. Aj keď je to pre nich veľká obeta, 
z celého srdca im záleží na dcérinom vzdelaní, a najmä, aby sa 
pripravila na prvé sväté prijímanie. Nie je to ľahké: Alžbeta má 
slabú pamäť a jej materinským jazykom je alsaský dialekt, nie 
francúzština. Napriek veľkému úsiliu sa nikdy nenaučí správne 
písať a čítať bude len s ťažkosťami. Rodičia majú pochopenie 
pre tento hendikep a stále ju majú rovnako radi.

Jedného dňa, keď vidí pri ceste kríž, pýta sa matky: 

- Prečo ukrižovali Ježiša?
- Kvôli našim hriechom, dieťa moje, 
odpovedá jej smutne matka. 
- Ale čo je to hriech?, 
nalieha Alžbeta. 
- Hriech je urážka Boha, 
odpovedá matka.
- Na to si Alžbeta v srdci zaumieni:
Ja ho teda nikdy viac nechcem uraziť!

On niesol naše
choroby a našimi

bôľmi sa on obťažil.
Iz 53, 4

"

"
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Najprv však musí „okresať“ svoju silnú osobnosť. 
S Máriinou pomocou chce z celého srdca bojovať 
proti svojim slabostiam. Zahĺbme sa do jej slov:
 „V mladosti som musela zvádzať ťažký boj s mojou 
cholerickou povahou. Bola som príliš naviazaná na 
čas, ktorý som si vyhradila na modlitby. Prácu som 
si naplánovala tak, aby som mohla ísť na svätú 
omšu. Keď mi to nevyšlo, hnevala som sa. A keď 
mi rodičia prikázali niečo urobiť vtedy, keď som 
práve chcela odísť, často som ich neposlúchla.
Jedného dňa, keď som v týždni napriek ich 
vôli bola na svätej omši, na spiatočnej ceste 
domov som cítila nepokoj. V modlitbe som 
pochopila, že takto sa určite Bohu nepáčim 
a hovorila som mu: „Ježišu, ty poznáš 
moju túžbu. Chcem poslúchať. Daj mi 
prosím to, po čom moje srdce tak vrúcne 
túži: aby som ťa poznala a milovala.“

Nachádzame tu peknú podobnosť me-
dzi Alžbetou a svätou Bernadettou 
Soubirousovou, ktorá sa narodí o tri-
dsať rokov neskôr v juhozápadnom 
Francúzsku, vo veriacej a milujúcej 
rodine, s dievčinou rovnako praco-
vitou i zanovitou, so slabým zdra-
vím, hovoriacou len miestnym ná-
rečím a s problémami v škole.

Konečne prichádza nezabudnuteľný deň Prvého svätého 
prijímania: prvá nedeľa po Veľkej noci, rok 1828 – Alžbeta 
zanedlho dovŕši štrnásť rokov. „Nedokázala som takmer 
rozprávať. Nepretržitá radosť ma nabádala milovať a vzdávať 
vďaky,“ zaspomína si neskôr na vzácny okamih. 

Od tohto dňa sa Eucharistia stáva jej životodarnou silou. 
„Po Prvom svätom prijímaní mi môj spovedník dovolil 
pristupovať k svätému prijímaniu každé dva týždne. Zdalo sa 
mi, že je to príliš dlho. O osem dní som teda išla za ním a pýtala 
som si dovolenie pristúpiť k svätému prijímaniu. Spovedník sa 
ma spýtal, prečo chcem tak často prijímať. Povedala som mu, 
že túžim napredovať v živote s Bohom a preto potrebujem sväté 
prijímanie. Spovedník mi ešte položil niekoľko otázok – ako 
som sa modlila, či som poslúchala rodičov a ako som sa správala 
v kostole počas svätej omše. Odpovedala som, že vo všetkom, 
čo som robila, som sa snažila robiť Bohu radosť. Spovedník mi 

povedal: „Dieťa, choď na sväté prijímanie a pros Boha, aby 
túto túžbu v tebe neustále posilňoval.“ 

V tomto regióne – v zmysle jeho tradícií – bolo 
práve Prvé sväté prijímanie „vstupenkou“ do 

dospelosti.

„Práca bola taká ťažká, že som sa celé hodiny nemohla 
sústrediť na Božiu prítomnosť,“ čítame v Alžbetiných 

spomienkach. Tak sa u nej postupne zrodí láska 
k vnútornej modlitbe.
 

Evanjelický kostol 
v Niederbronne

slúžil evanjelikom i katolíkom.
V ňom bola Alžbeta pokrstená.
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Kapitola 2 . 1830-1845 
VEĽKÉ DUCHOVNÉ 
 A FYZICKÉ UTRPENIE 

V období medzi šestnástym a dvadsiatym rokom  
Alžbeta neustále zápasí s chvíľami neopísateľného 

strachu. Necíti už nevýslovnú radosť z Božej 
prítomnosti, stráca chuť modliť sa a prepadáva veľkým 
pochybnostiam.

Prečo je moja bolesť bez konca a moja rana 
taká nevyliečiteľná, že sa nechce zahojiť? 

      Jer 15, 18

Alžbeta na túto ťažkú duchovnú skúšku, ktorá ňou 
hlboko otriasla, spomína takto: „Prežívala som taký 

veľký strach, že som sa neodvážila zhliadnuť na nebo 
alebo na kríž.“ Neskôr hovorí: „Vnútorné utrpenie bolo 
také silné, že mi zoslablo telo a podlomilo sa mi zdravie.“ 

  Jej srdce zvolalo: 
Bože môj, Bože môj,
prečo si ma opustil? 

Ž 22, 1; Mt 27, 46

"
"

" "
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Často v detstve spomína na svoju vytrvalosť v úpenlivej 
modlitbe, aby si zachovala čisté srdce, dosiahla svätosť a aby 
vždy a vo všetkom plnila Božiu vôľu. Napriek veľmi náročnej 
skúške sa chorá Alžbeta nepoddá a vďaka výnimočnej energii, 
ktorou oplýva, vychádza z tejto skúšky víťazne. 

Spontánne nám pritom prichádza na myseľ Terézia z Lisieux, 
ktorá o niekoľko rokov neskôr zažíva podobné psychické 
a fyzické utrpenie. Či nevnímame tento strach a pochybnosti 
rovnako aj dnes, ako tomu bolo vtedy, na konci Francúzskej 
revolúcie a pred povstaním v roku 1848?

Choroba „doznie“ v roku 1834. „Mala som vtedy dvadsať rokov  
a až do dvadsiateho siedmeho roku som sa tešila dosť dobrému 
zdraviu.“

 

"

Po uzdravení sa Alžbeta venuje mnohým aktivitám doma, 
v dedine a samozrejme, vo farnosti: „Ešte viac ako predtým som 
sa cvičila v stálom rozhovore s Bohom a vo vnútornej modlitbe - 
počas každodenných činností. Či to už bolo pri práci alebo 
v spoločnosti ľudí, nespomínam si, že by ubehlo desať minút, 
aby som nebola vnútorne spojená s Bohom.“

Niektorí ľudia v dedine sa jej posmievajú. Ďalší sa cítia 
priťahovaní „vyžarovaním“ duchovnosti, jej horlivosťou 
a jednoduchým životom. Tak sa okolo nej formuje skupinka 
katolíckych dievčat, ktoré sa podľa jej príkladu chcú odovzdať 
Bohu. Samotná Alžbeta, plná radosti, skladá v roku 1842 so 
súhlasom svojho spovedníka Jána Dávida Reicharda, farára 
v Niederbronne, ktorý ju pozná od jej deviatich rokov, sľub 
trvalej čistoty.
 

Môj milý je môj a ja som jeho.
Pies, 2, 16"

Kríž v izbe rodného domu, 
kde bývala Alžbeta.
Neskôr izbu zmenili na kaplnku. 
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Na podnet farára Reicharda Alžbeta a jej prvé priateľky  
navštevujú ľudí na okraji spoločnosti, chorých, 
osamelých a rodiny v ťažkej situácii. Možno práve pri 
takejto návšteve sa Alžbeta nakazila týfusom, počas 
osemnástich mesiacov (v r.1841 a 1842) je totiž opäť 
chorá. 

Jej láska k samote je čoraz intenzívnejšia a túžba 
po Bohu u nej rastie. Neustále sa modlí a obetuje 
mu svoje telesné utrpenie (horúčku, pretrvávajúce 
bolesti hlavy, silné žalúdočné bolesti, vyčerpanie, 
extrémnu slabosť). Cíti, že svojej rodine je na príťaž 
a trápi ju, že nemôže pomôcť – najmä, keď prišiel 
na svet jedenásty súrodenec. Trpí aj psychicky: 
„Na začiatku mi choroba spôsobovala veľké 
bolesti, ale vnútorné utrpenia boli silnejšie. Mala 
som pred očami smrť, doliehali na mňa hrozné 
pokušenia, ktoré ma privádzali k pochybnostiam 

o mojej spáse.“

Prosí o príhovor svätú Teréziu z Avily, aby vedela 
Boha milovať tak, ako ona, a aby vedela tak ako 
ona, znášať utrpenie. Ale túži žiť: „Nechcela som 
ešte zomrieť, modlila som sa za predĺženie života 
a prosila som Boha, aby som mu mohla ešte dlho 
slúžiť. Keď sa moja choroba zhoršila, veľmi som sa 
bála, že nevyzdraviem a nebudem môcť vstúpiť do 
rehoľného spoločenstva.“

V roku 1845 Alžbeta znovu ochorie a štyri roky 
veľmi trpí. Sú to však roky veľkých milostí.

Svätá Terézia 
z Avily 
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Kapitola 3 . 1845-1848 
„EXTATIČKA“ 
 Z NIEDERBRONNU 

Telesné utrpenia sa zväčšujú, ale to Alžbetu až 
tak netrápi. Je neustále pripútaná na lôžko – ako 

ochrnutá, avšak neprestajne žije s Ježišom, svojím 
Božským snúbencom.

V tridsiatom roku života prežije počas modlitby 
nezvyčajný jav – extázu (z latinského slova ex – z, mimo, 
stare – byť, nachádzať sa). Má pocit, akoby „vyšla zo 
seba samej“ a nevie, čo sa okolo deje, nevníma ani svoje 
telo. Potom sa celkom jednoducho rozpráva s Ježišom 
a prijíma vzácne vnuknutia. Ježiša vidí ako mladého 
muža oblečeného v bielom odeve, z tváre mu vyžaruje 
dobrota a na hlave má tŕňovú korunu. Dostáva od neho 
poučenia pre ňu samu, aj pre tých, ktorí ju navštevujú. 
Opakovane má hrozivú víziu hriechov sveta. Čoraz viac 
sa ponára do tajomstva kríža a Božieho milosrdenstva. 
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Spása duší sa stáva úmyslom jej neustálej modlitby: 
„Myslím už len na to, aby som plnila Božiu vôľu a trpela z lásky. 
Mojím jediným želaním je, aby všetci ľudia oslavovali Božie meno
a aby ho stále lepšie spoznávali.“

Vo svojej skromnej izbe má Alžbeta mnohé vízie o udalostiach,
týkajúcich sa celého sveta: o ktorých nemohla mať ani 
najmenšie tušenie – či už zo svojho okolia, alebo na základe 
vzdelania, a už vôbec nie z médií.

Vidí napríklad zreteľne veľké utrpenie nového pápeža Pia IX., 
ktorý bol zvolený 16. júna 1846. Jej spovedník ju 
vyzýva, aby sa za neho modlila. Ježiš jej hovorí: 
„Dám Cirkvi pastiera podľa môjho srdca.“ Alžbeta 
duchovným zrakom vidí, ako sa pápež modlí, trpí 
a vo svojom najbližšom okolí je vystavený 

najrôznejším prekážkam. Vďaka 
víziám chápe, že Pius IX. prispeje 
k uctievaniu Panny Márie. 
A skutočne, o niekoľko rokov 
neskôr, v roku 1854 dogma 

o Nepoškvrnenom počatí 
       Panny Márie.

Alžbeta vidí aj to, v akom stave sa nachádza Cirkev a ako nalie-
havo potrebuje posvätenie kňazov: 
„Jedna z najväčších milostí, ktorú nám Ježiš svojím utrpením 
a smrťou zaslúžil, je ustanovenie Eucharistie a sviatosť kňazstva, 
vďaka ktorej nám kňazi udeľujú ostatné sviatosti... Namiesto 
toho, aby sme ďakovali Bohu za tieto obrovské dobrá, vôbec 
o nich nerozmýšľame a málo si vážime kňazov... nemodlíme sa 
za nich... Napriek všetkej tejto nevďačnosti 
nám Boh neprestáva dávať milosti, aby 
nám tak ukázal svoje nekonečné 
milosrdenstvo.“
A dodáva: „Keby som len mohla
povedať kňazom, ako veľmi 
ich Boh výnimočnou láskou 
miluje a aký vznešený je 
ich stav! Keby len dokázali 
pochopiť, ako veľmi ich 
Boh miluje!“

Nevera niektorých du-
chovných ju nenechá na 
pokoji. Celý život sa bude
za nich neprestajne mod-
liť a mnohí prídu za ňou 
s prosbou o radu.
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To však nie je všetko. Jej vízie sa dotýkajú aj politiky. 
Je dôležité poznamenať, že 19. storočie je veľmi pohnutým. 

Alžbeta počas života spozná päť rozličných režimov. Obdobie 
reštaurácie (znovuzavedenie monarchie) s kráľom Ľudovítom 
XVIII. a Karolom X. trvá od roku 1814 do roku 1830. V období 
r. 1815 – 1816 je na Viedenskom kongrese Európa „prerozdelená“ 
podľa rozhodnutia mocností, ktoré premohli Napoleona I. 
Alsasko a Lotrinsko zostáva súčasťou Francúzska.2 

V júli roku 1830 prežíva Francúzsko revolučné dni. V krajine 
zavedú parlamentnú monarchiu s kráľom Ľudovítom 
Filipom. „Júlová monarchia“ končí v roku 1848, v jednom 
z najpohnutejších rokov 19. storočia. 

V celej Európe silnejú vlastenecké prúdy a nastáva hlboká 
sociálna kríza, čo vedie k veľkým politickým zmenám, k vzniku 
nových štátov (Nemecko, Taliansko, Belgicko) a k novému 
usporiadaniu hraníc, najmä Talianska, kde je svetská moc 
pápeža stredobodom konfl iktu.

Vo februári 1848 je vo Francúzsku vyhlásená II. republika a 
krátko na to, v decembri 1851, sa stáva II. cisárskou ríšou na 
čele s cisárom Napoleonom III. (1851 – 1871).

V roku 1846 Alžbeta vo svojich víziách predvída, že vláda 
Ľudovíta Filipa padne a kráľa vyženú z krajiny. Podľa jej vízií 
má byť povolaný človek, ktorý má zachrániť Francúzsko 
(Napoleon III.). Opakovane vidí aj krvavé povstanie, ku 
ktorému dôjde v roku 1848 v Paríži. Je hlboko otrasená víziou 
bojov a množstvom mŕtvych. 

Na základe týchto udalostí nabáda ľudí k modlitbe, pokániu a 
obráteniu. Jasnejšie ako kedykoľvek predtým chápe veľkosť 
Božej lásky a nevďačnosť ľudí. Spoznáva, že Boh nás nesmierne
miluje, ale mnohí ľudia sú voči tejto láske úplne ľahostajní. 
Je to vlastne to isté posolstvo, ktoré v r. 1675 dostala od 
Ježiša skromná sestra (sv. Margita Mária Alacoque) z rehole 
Navštívenia Panny Márie v Paray-le-Monial:
„Hľa, Srdce, ktoré tak milovalo ľudí, že si nič nenechalo pre seba, 
vyprázdnilo sa a strávilo z lásky k vám, aby vám dosvedčilo, ako 
veľmi vás miluje. Ako odmenu však dostáva od väčšiny ľudí len
nevďak.“ 

2 Po porážke Francúzska v roku 1871 patrí Alsasko 
k provinciám, ktoré Francúzsko stra  lo v prospech Nemecka.
V roku 1918 je Alsasko znovu pripojené k Francúzsku. 
V roku 1940 je zabrané nacis  ckým Nemeckom a v roku
1944/45 sa opäť stáva francúzskym.

Ulica 
ALŽBETY EPPINGEROVEJ 

(1814-1867)
sestry Alfonzy Márie 

zakladateľky Kongregácie sestier 
Najsvätejšieho Spasiteľa - 

Niederbronn – kúpele.
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Kapitola 4 . 1848-1849 
NÁVŠTEVNÍCI SA HRNÚ
 K LÔŽKU CHOREJ ALŽBETY

Deň za dňom oznamuje Alžbeta pokojne a jednoducho 
svojmu vernému spovedníkovi farárovi Reichardovi 

všetko, čo vidí vo víziách. On o tom pravidelne informuje 
Mons. Rässa, biskupa v Štrasburgu, ktorý je v prvom 
rade človekom pre ľudí, vnímavý, vynikajúci a láskavý 
pastier. 

V období r. 1848 – 1849, keď má Alžbeta tridsaťpäť 
rokov, ju spovedník vyzve, aby mu vyrozprávala svoj 
život. Farár Reichard to zachytí v nemčine pod názvom:
„Život mladej Alžbety Eppingerovej, vyrozprávaný ňou 
samou na prosbu spovedníka a ním zapísaný.“

Kým spovedník starostlivo zaznamenáva jej slová, 
ďaleko od Niederbronnu sa deje všetko, čo vizionárka 
opisuje. Niektorí dobre informovaní vážení ľudia 
upozorňujú neskôr na „zaručené zhody.“
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Neskôr, keď sa voči nej množia prudké útoky, 
píše: „Spoznal som v nej všetky znaky 

vyvolenej duše, ktorá je obdivuhodne 
úprimná, výnimočne jednoduchá a má 
neotrasiteľnú vieru. Napriek skúškam, 
ktorým som ju podrobil a protirečeniam, do 
ktorých som ju chcel zamotať, nedokázal 
som u nej nájsť žiadnu nedokonalosť.“

Po návšteve biskupa a jeho drahocennej 
podpore sa život Alžbety úplne mení. 
Návštevy sa k nej hrnú a volajú ju „extatička 
z Niederbronnu“. To, čo Alžbeta hovorí, 
sa veľmi rýchlo šíri za hranice diecézy. 
Niektorí ju považujú za „blúznivú“, 
duševne chorú alebo za podvodníčku, iní 
naopak, sa chcú s ňou bezpodmienečne 
stretnúť a poprosiť ju o modlitbu a radu. 
Keď sa jej niektorý návštevník niečo pýta, 
obracia sa na Ježiša a hovorí mu: 
„Môj Božský ženích, čo mám odpovedať?“
Ak nedostane od neho žiadnu odpoveď, 
nepovie nič. Pre mnohých sú tieto 
stretnutia s chorou Alžbetou útechou 
a veľkým svetlom pre ich život. Chcú 
ju navštíviť aj významné osobnosti 
spoločnosti a Cirkvi.

 

Chýr sa o tom začína šíriť, pretože Niederbronn je kúpeľným 
miestom a kúpeľní hostia prichádzajú nielen z celého 

Alsaska, ale aj z okolitých francúzskych regiónov a priľahlých 
nemeckých vojvodstiev. Teraz kúpele znovu ožívajú a vzmáhajú 
sa. Politická situácia v Európe, ktorá je poznačená revolučným 
hnutím, ľudí znepokojuje. Návštevníci kúpeľov, ľudia z rôznych 
spoločenských vrstiev, túžia po slovách, ktoré by im opäť 
dodali nádej a dôveru. Hovorí sa tu aj o žene, ktorej Boh dal 
mimoriadne milosti. Chcú ju vidieť. Do domu Eppingerovcov 
sa hrnú návštevníci, ktorí prosia „chorú“ o modlitbu i radu a 
rozprávajú si o tom, ako priaznivo na nich zapôsobilo stretnutie 
s ňou.

Netrvá to dlho a tento pohyb je označený ako „narušenie 
verejného poriadku“. Starosta, Albert de Dietrich, útočí na farára, 
lebo ho považuje za zodpovedného za týchto návštevníkov 
a za to, čo sa medzi ľuďmi hovorí. Návštevníci sú tiež veľkou 
záťažou pre rodinu Eppingerovcov, ktorá je vystavená 
výsmechu susedov. Vzhľadom na vážnosť situácie sa biskup zo 
Štrasburgu rozhodne osobne prísť do Niederbronnu. Koncom 
júla 1848 tam strávi tri dni, aby vizionárku podrobil dôkladnej 
skúške. Avšak v Alžbete spoznáva vyvolenú 
dušu, ktorá dostala mimoriadne milosti: je 
priama, úprimne veriaca a nemožno u nej 
vybadať žiadne podozrenie z podvodu.

Schody v rodnom dome Alžbety, 
po ktorých za ňou prichádzali 
mnohí návštevníci.

Vitráž v kostole 
v Reichshoffene. 
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Sám superior navrhuje chorej, aby prijala habit a meno 
sestra Alfonza Mária de Liguori (podľa neapolského 
kňaza a zakladateľa redemptoristov, ktorý žil 
v 18. storočí a staral sa o chudobných na vidieku).

Ale biskup Räss, od ktorého si farár žiada radu, múdro 
odpisuje: „Opatrnosť si vyžaduje, aby sme sa v tejto veci 
neunáhlili.“ 

Aj podľa farára Reicharda je Alžbeta povolaná 
k niečomu inému a pre väčšie dobro diecézy. Ale v čom 
spočíva to „iné“, ku ktorému bude povolaná?

Alžbeta nechce vzbudzovať pozornosť. Jej duchovný život 
sa odohráva v diskrétnosti a poslušnosti voči spovedníkovi. 

Hlboko si uvedomuje svoju nehodnosť a hovorí Ježišovi: „Ako 
mi môžeš dávať také milosti, mne, ktorá je takou malou, ktorá 
je nikým?“

Alžbeta ostávala stále tou istou malou roľníckou dcérou 
s krehkým zdravím a slabým vzdelaním. Žije v úzkom spojení 
so svojou rodinou a dedinou, ktorú nikdy neopustila. Napriek 
tomu duchovné svetlo, vychádzajúce z jej skromnej izby 
v dome Eppingerovcov, sa šíri za hranice. 

V tom istom období sa zástupy tlačia aj v Arse, v malej dedine 
v Dombse (oblasť vo Francúzsku) a dlhé hodiny čakajú na to, 
aby sa mohli stretnúť so skromným farárom, svätým Jánom 
Mária Vianneym. 

Alžbeta mala už od skorého veku veľkú túžbu zasvätiť sa 
Bohu. Alsaské sestry Božej Prozreteľnosti z Ribeauvillé, ktoré 
pred niekoľkými rokmi prišli do Niederbonnu, by ju s radosťou 
prijali. Táto kongregácia, ktorá vznikla v roku 1783 a je rozšírená 
v celom Alsasku, vedie školy pre dievčatá.

Farár 
Reichard, 

spoluzakladateľ 
a prvý superior 

kongregácie 
(1796 - 1867).

Svätý Alfonz de Liguori. 
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Kapitola 5
VÝNIMOČNÉ POVOLANIE

Ježiš dáva svojej malej neveste pochopiť, že je 
povolaná k založeniu novej rehole: „Vyvolil som 

si ťa na túto úlohu. Udelím ti potrebné milosti a po-
učím ťa, čo máš hovoriť. Chcem ti ukázať vnútorné 
cesty, ktorými povedieš každú sestru... Spoľahni sa 
na mňa a ničím sa nedaj znepokojiť, keď plníš moju 
vôľu.“

Dňa 20. decembra 1848 Alžbeta obnovuje sľub čistoty a pridáva 
aj sľub poslušnosti voči svojmu spovedníkovi. On sa má stať su-
periorom novej rehole. Počas hroznej noci, 21. decembra, má 
možnosť z neba vidieť všetky chyby, ktorých sa dopustila, ako 
aj milosti a svetlo, ktoré kvôli nim nemohla prijať. To pripomína 
farára z Arsu, neúnavného spovedníka, ktorý zažil tiež hrôzo-
strašné zjavenie svojich hriechov. Podobne ako tento pokorný 
farár, aj ona viackrát zažíva útoky „Zlého“. Tak ako aj 13. marca

1849: kým sa s niekým rozpráva, priblíži sa k 
nej tieň v podobe hada, ktorý ju uráža a ob-
viňuje ju, že je pokrytecká, simuluje a klame. 
Vystrašená Alžbeta siaha po kríži a okamžite 
sa jej vracia do duše pokoj.
 

Dňa 28. augusta 1849 sú obyvatelia Niederbronnu svedkami sťa-
hovania najstaršej dcéry Eppingerovcov do malého domčeka, 
kde na ňu čakajú štyri alsaské dievčatá. V tom istom týždni sa 
k nim pridáva ďalších päť dievčat. Spolu s Alžbetou tvoria 
desaťčlenné spoločenstvo.

Dom, v ktorom bývajú, zakrátko nazývajú „Kláštorík“. Teda re-
hoľné spoločenstvo dcér Božského Vykupiteľa je pri veľkej 
skromnosti založené. Kláštorík sa nachádza medzi ostatnými 
domami v dedine. Na prízemí je zriadená jednoduchá kaplnka.

Malé spoločenstvo sa prebúdza k životu a jeho pilierom je prvé 
pravidlo, ktoré možno zhrnúť takto: kontemplovať milosrdné 
Ježišovo Srdce v evanjeliu, jeho postoj voči ľuďom, ktorí trpia 
na tele alebo na duchu a tiež jeho postoj k hriešnikom. Pretvá-
rať svoje srdce podľa Ježišovho Srdca, byť milosrdným samari-
tánom tak ako on, učiť sa milovať a byť blízko pri všetkých, pod-
ľa príkladu, ktorým Ježiš pripomenul: „Choď a rob aj ty podobne“ 
(Lk 10, 25 – 37).

Dňa 10. septembra 1849 dostáva 35-ročná Alžbeta v malej 
kaplnke, ktorú zriadili počas leta, rehoľné šaty a ofi -
ciálne prijíma meno sestra Alfonza Mária. Dňa 27. 
decembra majú obliečku prvé novicky, ktoré ses-
tre Alfonze Márii sľubujú poslušnosť a tak vy-
tvárajú prvý noviciát.

 

Mons. Andrej Räss,
biskup zo Štrasburgu

(1842 – 1887).
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Na konci modlitby sa opäť ocitá v extáze.
Spolu so svätými, ktorých vzývala,
padá Ježišovi k nohám a modlí sa:

„Pozri, môj Božský ženích,
opäť musím prísť k tebe.

Vkladám svoje srdce do tvojho.
Vezmi ho a daj mi svoje.

Veľmi sa bojím, aby som ťa neurazila a nezranila.
Nedovoľ to! Prijmi celú moju vôľu a vzdiaľ odo mňa všetko,

čím by som ťa mohla uraziť a zarmútiť.“ 

V mlčanlivom zátiší „Kláštoríka“ sa prehlbuje jej mystický život.
Niekedy je prenesená priamo do udalostí z Ježišovho a Mári-
inho života. Je vnútorne účastná celého diania a obrazy, ktoré 
opisuje, sú veľmi živé. Ježiš ju stále nabáda, aby pracovala v Ot-
covej vinici a aby spolu s ním trpela a prežívala jeho umučenie.
Pri všetkých udalostiach je prítomná Mária, aby bola pri svojom 
Synovi a zapájala Alžbetu do jeho diela.
 

O niekoľko dní, 2. januára 1850, skladá sestra Alfonza Mária re-
hoľné sľuby. Biskup ju menuje za generálnu predstavenú novej 
kongregácie.
 Hor' sa, priateľka moja,

krásava moja, a poď! 
Pies 2, 13b

Istý svedok o tejto udalosti píše: „Bola akoby obklopená 
svetlom. V ten deň bola ponorená do hlbokej vďačnosti a musela 

sa ovládať, aby stále znovu nejasala od radosti.“

 V ten istý večer sa sestra Alfonza Mária modlí: 

„Mária, moja drahá Matka, 
zľutuj sa nado mnou a prijmi ma za svoje dieťa.

Pozri, mám byť matkou pre tieto deti,
ale ako to sama dokážem?

Som taká úbohá! Zľutuj sa nad mojou biedou.
Vypros mi u svojho Syna, môjho Božského snúbenca,

také dobré materinské srdce, aké máš ty.
Vypros mi porozumenie, múdrosť a poznanie.

Svätý Alfonz, svätá Terézia,
pozrite, aké ťažké bremeno je mi zverené. 

Pomôžte mi! Orodujte za mňa!“ 
 

"
"

Kláštorík alebo malý kláštor, 
prvý kláštor v Niederbronne.

Portrét matky 
Alfonzy Márie.
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Kapitola 6
DAŤ ZAKÚSIŤ BOŽIU 
 LÁSKU A MILOSRDENSTVO 
  TRPIACIM

Aký bol pôvodný zámer tohto nového diela? 
Dcéry Božského Vykupiteľa chcú byť nástrojom 

Božieho milosrdenstva prostredníctvom jednoduchých 
skutkov, ktoré pomáhajú telesnej schránke a posilňujú 
ju a zároveň prinavracajú pokoj duši, pozornosťou 
a prítomnosťou slúžia ľuďom na okraji spoločnosti, 
načúvajú im a sú vnímavé pre pomoc v akejkoľvek núdzi. 

Je to krásny a aktuálny program pre každú dobu! 
Sestra Alfonza Mária veľmi jasne vidí všetky podoby 
hmotnej aj duchovnej biedy, a to napriek tomu, že 
Niederbronn nikdy neopustila. Táto oblasť patrí medzi 
najchudobnejšie časti Dolného Porýnia s vysokou 
kriminalitou a žobráctvom.

Tento vydedený, prevažne vidiecky región trpel počas 
niekoľkých hospodárskych kríz v dôsledku neúrodných 
sezón. V rokoch 1816 – 1817 bol veľký hladomor, počas 
ktorého ľudia zjedli aj zrno určené na siatie. V rokoch 
1829 – 1830 prišla krutá zima a v rokoch 1846 a 1847 
zas sucho, ktoré zapríčinilo veľký nedostatok obilia 
a zemiakov. K živelným prejavom počasia sa pridali 
epidémie: týfus, kiahne a cholera.

Socha Spasiteľa v Materskom 
dome v Oberbronne.
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Špecifi ckosť novej kongregácie je úplne konkrétna: ísť do 
príbytkov k chudobným a konaním skutkov milosrdenstva 
odpovedať na ich duchovné a materiálne potreby. V kronike 
komunity sa uvádza, že už dva mesiace od jej založenia, 
15. októbra, na sviatok sv. Terézie z Avily, ktosi požiadal sestry, 
aby prišli pomôcť istej chudobnej žene, ktorá niekoľko dní 
znášala silné pôrodné bolesti.

Zakrátko, 28. októbra, opäť privolajú sestry na pomoc 
k mužovi, ktorý zomiera. Dlhší čas trpí na lôžku v prepotenej 
posteľnej bielizni. Jeho žena, protestantka, už nemá ďalšiu 
posteľnú bielizeň a veľmi sa trápi. Istý svedok píše: „Keď 
vstúpila sestra Alfonza Mária, v izbe boli viacerí susedia. Všetci 
boli veľmi prekvapení, keď ju uvideli. Hovorila 
však veľmi láskavo, utešovala nešťastnú 
manželku chorého a dodávala jej odvahy. 
Sľúbila, že jej bude aj naďalej pomáhať 
a odobrala sa späť.“

Dňa 30. novembra upokojuje sestra Alfonza 
Mária chorého, ktorý zomiera a je sužovaný 
strachom. Na želanie chorého ju postulantka, 
ktorá pri ňom bdela, musela znovu zavolať.  
Sestra Alfonza mu dodáva odvahu, modlí sa 
s ním a zostáva pri ňom skoro do polnoci. 
Viacerí prítomní boli veľmi dojatí a preukázali 
jej veľkú úctu. Táto návšteva hlboko zapôsobila 
na jeho ženu, ako aj na ostatných protestantov.

 

Rodiny bývali často natlačené v chatrných domoch 
so skromným nábytkom a šatstvom. Sestra Alfonza Mária vidí 
vo svojom rodisku mužov a ženy vyčerpaných tvrdým životom 
a prácou, žijúcich v neistote o zajtrajšok. Nie je ľahké nasýtiť 
každý deň mnoho hladných úst. Vieme, ako často bola sama 
zakladateľka vážne chorá a ako veľmi vnímala, že je záťažou 
pre svoju rodinu.

Viete si predstaviť situáciu vo vtedajšej chudobnej rodine, 
v ktorej je niektorý člen chorý? Veľmi často ostáva v biednom 
príbytku celý deň sám a bez pomoci, lebo ostatní členovia rodiny 
musia odísť do práce, aj keď ich veľmi trápi, že ho nechávajú 
doma samého. Sestra Alfonza Mária opisuje túto situáciu takto: 
„Chudobní chorí musia zostať v poľutovaniahodnom stave, bez 
pomoci, stonajúc ako ochrnutý, ktorý tridsaťosem rokov čakal 
pri jeruzalemskom rybníku, pretože nemal nikoho, kto by mu 
pomohol“ (porov. Jn 5, 1 – 7). 

Vnímajme Božie Slovo v Žalme 85 (86):

Nakloň, Pane, svoj sluch a vyslyš ma, 
lebo som biedny a chudobný. 

Ochraňuj ma, lebo som ti oddaný; zachráň, 
Bože, svojho sluhu, ktorý dúfa v teba.

Zmiluj sa, Pane, nado mnou, 
veď k tebe volám deň čo deň. 
Obveseľ, Pane, svojho sluhu, 

veď k tebe dvíham svoju dušu. 
Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý 
a veľmi milostivý voči všetkým, 

čo ťa vzývajú.

"

"
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Kapitola 7 . 1850-1854 

Dobročinnosť sestier sa rýchlo šíri a za niekoľko 
mesiacov vzniká v blízkom i vzdialenejšom okolí 

Niederbronnu štrnásť spoločenstiev: v Reichshoff ene, 
Brumathe a Mommenheime, potom v Andlau, 
Hochfeldene, Hagenau, Wasselnheime a Neunhoff ene, 
ktoré nie sú veľmi vzdialené od materského domu. 

Spoločenstvá veľmi konkrétne pociťujú pomoc a 
starostlivosť Božej prozreteľnosti: „Keď sa sestry 
sťahovali do nového domu, nemali tam ani potrebné 
vybavenie, ani jedlo. Avšak len čo prekročili prah domu, 
ľudia zo všetkých strán prinášali, čo bolo potrebné 
a okamžite mali také zásoby, že nadbytok mohli rozdať 
chudobným,“ čítame v kronike kongregácie.

V istý májový večer sa matka Alfonza Mária modlí pred
Sviatosťou oltárnou. Pán jej hovorí: „Dcéra, povedz 
mojim deťom, aby viac rozjímali o mojom živote 
a utrpení. Naučím ich takto zachraňovať duše a sám 
udelím najmenej vzdelaným výnimočnú múdrosť 
a poznanie.“ Zhromažďuje ich teda a hovorí im, čo jej Pán 
povedal. Všetky sú veľmi dojaté a pevne sa rozhodnú, 
že budú horlivo rozjímať o Ježišovom živote a utrpení.

ZAKORENENIE V ALSASKU 

Dňa 17. decembra poskytnú sestry v kláštore prístrešie veľmi 
mladej chudobnej slúžke, ktorá nie je z Niederbronnu, je 
sama, zomiera a nikto sa o ňu nestará. A tak chorú láskyplne 
sprevádzajú, až kým nezomrie. Sestry veľmi zavčasu začínajú 
podávať raňajky a obedy chudobným deťom z okolitých dedín, 
ktoré navštevujú školu v Niederbronne.

Týmito jednoduchými skutkami začínajú dcéry Božského 
Vykupiteľa plniť svoje poslanie: radostne a pokorne zmierňovať
utrpenie bez ohľadu na vierovyznanie alebo spoločenské 
postavenie. Sú misionárkami lásky – podobne, ako sestry 
Matky Terezy v dnešnom svete.

Plesaj nebo a jasaj zem,
plesaním zaznejte vrchy,

lebo Pán utešuje svoj ľud a nad svojimi
biednymi sa zľutúva.

Ale Sion povedal:
„Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol."
Či zabudne žena na svoje nemluvňa

a nemá zľutovania nad plodom svojho lona?
I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba.

Hľa, do dlaní som si ťa vryl,
tvoje múry sú vždy predo mnou. 

Iz 49, 13 – 16

"

"
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Na jej pohrebe spievajú Žalm 41:

Blažený, kto pamätá na bedára; 
v deň nešťastia ho vyslobodí Pán...
Ty sa ma ujmeš, lebo som nevinný 

a naveky ma postavíš pred svoju tvár.
Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela 

od vekov až naveky. 
Staň sa. Amen.

V roku 1851 je založených ďalších šesť spoločenstiev, z toho 
viaceré na biskupovu žiadosť, ako napríklad dom pre starých 
kňazov v známom mariánskom pútnickom mieste Marienthal, 
v severnom Alsasku, alebo spoločenstvo v Štrasburgu, ktoré 
sa stará o chudobných pri katedrále. Ďalšie dva domy sú 
otvorené v blízkych údoliach pri Niederbronne, kde v lesoch 
ležia izolované osady a obyvatelia žijú vo veľkej chudobe.

Kdekoľvek sú sestry prítomné, všade si ich veľmi vážia pre ich 
obetavosť, skromnosť, diskrétnosť a modlitbu. Doktor Kuhn, 
lekár z Niederbronnu, začiatkom roka 1853 píše:
„Tieto zbožné sestry dňom - nocou preukazujú služby chorým,
keď bdejú pri ich lôžkach, nehľadiac pritom na to, že sú 
vystavené nebezpečenstvu nákazy a premáhajú prirodzený 
odpor. Aj keď vstúpia do chatrčí chudobných, prinášajú im 
duchovnú útechu. Svojou vľúdnosťou premieňajú drsné 
a hrubé zvyky, vedia urobiť poriadok tam, kde doteraz nebol 
a kde si ho ani necenili. Vyučujú deti aj vo vzdialených 
osadách, kde niet žiadnej školy ani učiteľa. Táto kongregácia 
je v mojich očiach tak veľkým dobrodením pre chudobných 
chorých a nástrojom civilizácie a kresťanskej morálky.“ 

"

"

Na dvere Kláštoríka klope mnoho dievčat, lebo ich oslovuje 
život modlitby a solidarity. Dom sa stáva primalým na to, aby 
mohol všetky prijať, preto je potrebné čo najskôr ho zväčšiť. 
Matka Alfonza Mária zveruje toto dielo svätému Jozefovi 
a 19. marca 1850 mu zasväcuje novú kongregáciu. Dňa 
24. marca sa zdôveruje svojmu spovedníkovi: 
„Dnes ráno, keď som sa počas svätej omše modlila k svätému 
Alfonzovi (de Liguori) ako ochrancovi našej kongregácie, počula 
som od oltára hlas svätého Jozefa, ktorý mi jasne hovoril: Nie 
svätý Alfonz je ochranca, ale svätý Jozef. On tu bude udržiavať 
dobrého ducha. Nikto nebude môcť tomuto domu uškodiť...“ 
Potom predstavená má možnosť vidieť, ako sám svätý Jozef 
stavia nový kláštor. 
Neskôr jej Ježiš hovorí: „Pozri, dcéra, môj otec, svätý Jozef 
bude odteraz hlavný ochranca tohto domu a na jeho príhovor 
obsiahne veľké milosti. Pozri na jednoduchosť tohto svätca! 
Preto ho dávam tomuto domu za ochrancu a patróna.“

S dovolením biskupa sa začína so stavbou veľkého kláštora. 
Prichádzajú hojné dary. Kláštor sa bude volať „Kláštor svätého 
Jozefa“ a pre katolíkov z Niederbronnu bude prvou kaplnkou 
od 16. storočia. 
Už 19. mája 1850 je posvätený základný kameň – za prítomnosti 
mnohých ľudí z Niederbronnu a Reichshoff enu, protestantov, 
židov ako aj osemdesiatich mužov, ktorí na stavbe pracujú.

O niekoľko dní neskôr položia „iný“ základný kameň – zomiera 
totiž sestra Attala, jedna z prvých priateliek matky Alfonzy 
Márie.
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RÝCHLE 
 ROZŠÍRENIE SPIRITUALITY

Matka Alfonza Mária aj – napriek krehkému zdraviu – 
musí veľa cestovať, aby navštívila nové spoločenstvá. 
Často za veľmi náročných podmienok, ale vždy ostáva 
rovnaká, stále láskavá a pozorná k sestrám.

Neprestajne ich nabáda k svätosti, spolu so svojím 
verným spolupracovníkom, farárom Jánom Dávidom 
Reichardom, superiorom a spoluzakladateľom novej 
kongregácie, pokorným a rozvážnym kňazom, ktorého 
si všetci vážia.

Matka Alfonza Mária si uvedomuje, že od Pána veľa 
dostala a jej vnútornou túžbou je šíriť ďalej jeho 
ponaučenia. Jej rozhovory so sestrami sú veľmi osobné
a čerpajú z rád, ktoré jej Pán dal počas vízií. Nabáda ich,
aby sa kontempláciou Spasiteľa umierajúceho na kríži 
učili spoznávať cenu duší. Potešovať skľúčených a byť pri 
zomierajúcich – to považuje za najdôležitejšie, pretože 
vtedy ide o spásu duší, ktoré sú vykúpené vzácnou krvou 
nášho Božského Spasiteľa. Preto v službe blížnemu 
neexistuje žiadne „príliš“, žiadna únava, žiadna nechuť, 
ale je potrebné ísť až po darovanie vlastného života: 
Žiť a konať kvôli nemu, napodobňovať jeho miernosť, 
pokoru, lásku, páčiť sa len jemu a nehľadať chválu u ľudí. 
Telesné a duchovné skutky milosrdenstva treba konať 
s čistým a pravým úmyslom a všetko ostatné s dôverou 
prenechať Bohu. 

Kapitola 8

Kaplnka v kláštore 
svätého Jozefa v Niederbronne. 
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Požiadaviek na založenie nových spoločenstiev pribúda – 
prichádzajú z farností a obcí, ale aj od najvyšších štátnych 
úradov. Dokonca biskup z nemeckého Speyeru (Porýnie-
Pfalcko) si želá, aby dcéry Božského Vykupiteľa otvorili v jeho 
diecéze spoločenstvo. Koncom roka 1852 má kongregácia 153 
sestier a 30 komunít. Mladé sestry pôsobia všade, kde je to 
potrebné: pri veľkých povodniach v Štrasburgu v roku 1853 
a aj počas epidémie cholery, ktorá v roku 1854 zúri v Alsasku. 
Prefekti oboch oblastí žiadajú o pomoc kongregáciu. Matka 
Alfonza Mária posiela sestry všade tam, kde pustoší cholera. 
Niektoré sestry jej padnú za obeť. Ľudia ich obdivujú, pretože 
vo dne v noci bdejú pri lôžkach chorých, sú vynaliezavé, ak 
ide o záchranu životov a v tom, ako mať hrozivú chorobu pod 
kontrolou. Stoja pri zomierajúcich, potešujú rodiny a zmierňujú 
beznádej.

V tom istom roku prichádza do Niederbronnu aj iná prosba: 
v súvislosti s Krymskou vojnou sú sestry prvýkrát konfrontované
s „bojovým poľom.“ Spolu s mnohými inými rehoľnými sestrami 
sa malá skupina dcér matky Alfonzy Márie stará o ranených 
vojakov v poľných vojenských nemocniciach a putuje spolu 
s armádou. Niekoľko sestier sa tak dostáva až k obliehanému 
Sevastopoľu (na Kryme v Rusko, dnes Ukrajina).

Mnoho strán je v tichosti napísaných o hrdinstve v mene lásky
k Bohu, v mene láskavosti a milosrdenstva (porov. Ex 34, 6) 
a v mene lásky k blížnemu.

"

Slovo milosrdenstvo dokonale vystihuje špecifi ckosť novoza-
loženej kongregácie. Označuje cit, ktorý v našom srdci vyvo-
láva bieda blížneho. (Z latinského slova misericordia: misere-
ri – mať ľútosť; cor – srdce) Matka Alfonza Mária kladie veľký 
dôraz na dôvod, cieľ a úmysel všetkých skutkov. V Prvých pra-
vidlách cituje slová svätého Pavla:

Keby som nemal lásku, bol by som ako cvendžiaci
kov a zuniaci cimbal... 

Keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu 
a keby som obetoval svoje telo,

a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.
1 Kor 13 

Podobne aj svätého Jána: 
Kto nemiluje, ostáva v smrti. 

1 Jn 3, 14 

Láska, o ktorej hovoria obaja apoštoli, ako o motíve 
k dobročinnosti, nie je len láska k blížnemu, ale aj láska k Bohu. 
Láska k Bohu a k blížnemu sú jedno – nemôžu byť oddelené. 
Pravá láska k blížnemu musí mať vždy základ v láske k Bohu. 
Základom pravej lásky k blížnemu musí byť teda vždy láska 
k Bohu. Blížneho musíme milovať kvôli Bohu. Ak by niekto 
slúžil ľuďom preto, aby sa im páčil alebo preto, aby ho chválili, 
už dostal svoju odmenu, podobne ako farizeji v evanjeliu 
(porov. Mt 6, 2,5,16). A ako píše svätý Pavol, taký nie je Kristo-
vým služobníkom (Gal 1, 10) a nemôže od neho čakať žiadnu 
odmenu. Preto dcéry Božského Vykupiteľa majú konať službu 
lásky s úmyslom páčiť sa Bohu, napodobňovať Ježišovo Srdce 
a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, slúžiť Ježišovi v chorých, 
         chudobných a pritom pamätať na 

           slová Spasiteľa:

Čokoľvek ste urobili jednému
z týchto mojich najmenších bratov,

mne ste urobili! 
Mt 25, 40

"

"

" "

"

Podpis matky 
Alfonzy Márie. 
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Udelením Schvaľovacieho dekrétu dostáva kongregácia nové 
meno: Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, aby tak 
nedošlo k zámene s kongregáciou, ktorá má to isté meno. V tom 
období má kongregácia okolo 700 členiek v 83 spoločenstvách 
v 15 európskych diecézach. 

Prvá komunita mimo Francúzska je blízko hraníc, v Speyeri 
(1852). Mesto patrilo až do pádu Napoleonovej cisárskej ríše 
v roku 1814 k Francúzsku, potom opäť pripadlo Nemecku.

Nezabúdajme, že 19. storočie je storočím výnimočného 
rozmachu rehoľného života. Deň pred vypuknutím Francúzskej
revolúcie bolo vo Francúzsku 55 000 rehoľníkov a krátko po 
nej už len 12 000. Avšak v roku 1900 ich je už znovu 135 000!

Je známe, že zrod mnohých rehoľných spoločenstiev súvisí 
s extrémnou chudobou časti európskej populácie. Kongregácie 
pôsobia vo všetkých oblastiach – v nemocniciach, vo výchove 
a vzdelávaní, v katechéze, pri chudobných... Mnohé odvážne 
ženy priniesli v tomto smere inovácie. Možno spomenúť aspoň 
niektoré z najznámejších vo Francúzsku: Madeleine-Sophie 
Barrat (Sestry Najsvätejšieho Srdca Ježišovho), Anne-Marie 
Javouhey (Sestry svätého Jozefa z Cluny), Thérèse Couderc 
(Sestry z Cénacle), Jeanne Jugan (Malé sestry chudobných). 
Podobne aj v iných krajinách vzniká mnoho rehoľných 
spoločenstiev.

Prišiel čas, keď aj kongregácia založená matkou Alfonzou 
Máriou získala ofi ciálne uznanie zo strany štátnej a cirkevnej 
vrchnosti. Biskup Räss, vtedajší jediný zodpovedný za 
novú rehoľnú rodinu, starostlivo podniká potrebné kroky. 
V novembri 1854 získava kongregácia dcér Božského Vykupiteľa
vďaka cisárskemu dekrétu Napoleona III. ofi ciálne potvrdenie 
a uznanie činnosti zo strany francúzskeho štátu. Zo strany Cirkvi 
dostáva ofi ciálne uznanie Schvaľovacím dekrétom zo 7. marca 
1863, podpísaným pápežom Piom IX. a následne Aprobačným 
dekrétom vydaným 11. apríla 1866.

Obraz na klinike svätej 
Otílie v Štrasburgu. 
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V roku 1854 je založené nové spoločenstvo v bavorskom 
WÜRZBURGU, ktorého predstavenou je sestra Mária Honorína 
a spoločenstvo pod jej vedením pekne prekvitá. V roku 1857 sa 
vo VIEDNI rodí prvé spoločenstvo v Rakúsku. Vedie ho sestra 
Teofi la, veľmi nadaná žena, dcéra sudcu z Niederbronnu, ktorá 
patrila medzi prvé priateľky matky Alfonzy Márie.

V tom istom roku získava kongregácia zámok v Oberbronne, 
v tesnej blízkosti Niederbronnu, v tom istom kantóne, aby tu 
zriadila noviciát. Neskôr sem sestry presťahujú aj materský dom.

Na podnet sestry Teofi ly z Viedne je v roku 1863 zriadené 
spoločenstvo v Šoproni (Maďarsko), asi 60 km od Viedne, 
ktoré vedie sestra Basilissa.

Arcibiskup z Viedne si veľmi váži účinkovanie sestier, bohaté na 
požehnanie. Jeho očakávania, rýchly vzrast kongregácie (pre 
dobro ľudí) a veľká vzdialenosť domov od materského domu 
v Niederbronne však vedú k rôznym názorom. To stále viac 
a viac zaťažuje predovšetkým vzťahy medzi matkou Alfonzou 
Máriou a sestrou Teofi lou. Tieto charizmatické ženy so silným 
charakterom už v mladosti spojilo rovnaké duchovné hľadanie:
chceli slúžiť Bohu v chudobných. Avšak v napätí medzi 
starosťou zakladateľky o upevnenie duchovného základu 
a túžbou biskupa po účinnej službe miestnym obyvateľom sa 
im nepodarí nájsť vzájomne uspokojivé riešenie. 

Následne v marci 1866 viedenský arcibiskup prehlasuje dom 
vo Viedni za samostatný materský dom. Tým sú spoločenstvá 
v Rakúsku a v Maďarsku osamostatnené a vzniká Kongregácia 
dcér Božského Spasiteľa, neskôr premenovaná na Kongregáciu 
sestier Božského Vykupiteľa s generálnou predstavenou 
sestrou Teofi lou.

Kapitola 9 . 1854-1867
SVETLÁ A TIENE 

V júni 1867 zriaďuje biskup z Győru (Maďarsko) z podobných 
dôvodov ako vo Viedni tiež samostatnú kongregáciu. Tak vzniká 
Kongregácia dcér Božského Vykupiteľa, neskôr premenovaná 
na Kongregáciu sestier Božského Vykupiteľa s materským 
domom v Šoproni. Predstavenou je tam sestra Basilissa.

Už v júni 1866 sa deje to isté so spoločenstvami v diecéze 
Würzburg. Tak vzniká Kongregácia sestier Vykupiteľa, ich 
materský dom je vo Würzburgu (Nemecko) a prvou generálnou 
predstavenou je sestra Mária Honorína. Toto osamostatnenie 
istého počtu sestier a spoločenstiev je pre matku Alfonzu 
Máriu bolestnou skúškou. Roky veľmi rýchleho rozmachu 
za hranicami Alsaska sú pre ňu novou, znepokojujúcou 
skúsenosťou. Z takého skromného zámeru, ktorý sa zrodil 
z rozjímania o Božej láske k ľuďom, vznikla ľudská organizácia, 
ktorá prináša so sebou neľahké výzvy.

Božie slovo ma povolalo k životu.
Jeho vôľa ma napĺňa láskou a nehou.

Aj keď sa v mojom srdci množia starosti,
dôverujem jeho prísľubom.

Jeho zákon a jeho láska sú mi útechou.
Pane, urob ma svedectvom tvojej lásky,

Nech je celý môj život znakom tvojho Slova. 
porov. Ž 119

Dňa 24. júla 1867 zomiera farár Reichard a o niekoľko dní ne-
skôr, 31. júla, končí svoju pozemskú púť vo veku 53 rokov mat-
ka Alfonza Mária. Jej pohreb sa koná 2. augusta, na sviatok jej
patróna, svätého Alfonza de Liguori.

Matka Alfonza Mária 
na smrteľnej posteli.

"

"



Aj napriek trom krvavým konfl iktom medzi Fran-
cúzskom a Nemeckom (v nemecko-francúzskej voj-
ne v rokoch 1870 – 1871 a v oboch svetových voj-
nách) dokázala kongregácia z Niederbronnu zacho-

vať jednotu a na oboch stranách Rýna naďalej neú-
navne viesť svoju činnosť v službe trpiacim.

V 20. storočí sa kongregácie založené z podnetu mat-
ky Alfonzy Márie rozšírili v Európe a na iných kontinentoch: 

v Afrike, v Amerike a v Ázii.

Tak sa kongregácia z Viedne rozšírila v Rakúsku a okolitých kraji-
nách, neskôr aj do Holandska a Argentíny.

Kongregácia Šoproň/Rím má dnes okrem Maďarska spoločen-
stvá na Slovensku, v Rakúsku, Spojených štátoch amerických, 
Taliansku a na Ukrajine. Od roku 1955 je sídlo generálneho domu 
v Ríme.

Kongregácia vo Würzburgu sa rozšírila okrem Nemecka aj do 
Spojených štátov amerických a do Tanzánie. Materský dom je 
vo Würzburgu.

Pozvanie Druhého vatikánskeho koncilu, aby sa všetky rehoľné
spoločenstvá zaoberali svojimi prameňmi a preskúmali svoje 
rehoľné pravidlá, viedlo k zamysleniu sa nad charizmou 
založenia. Kongregácie, ktoré svoje založenie spájajú 
s osobnosťou zakladateľky matky Alfonzy Márie, nadväzujú 
navzájom nové kontakty, prehlbujú ich a pristupujú k rôznym 
formám spolupráce na duchovnej úrovni a úrovni apoštolátu.

Dve kongregácie si zvolili cestu zlúčenia s pôvodnou 
kongregáciou: v roku 1999 Kongregácia sestier Božského 
Vykupiteľa z Viedne a v roku 2009 Kongregácia sestier 
Najsvätejšieho Spasiteľa z Bratislavy, ktorá vznikla z viedenskej 
kongregácie ako samostatná rehoľná spoločnosť a mala 
komunity na Slovensku, v Čechách, v Nemecku a v Maďarsku.

Benedikt XVI

Vitráže kaplnky na Klinike svätej 
Otílie v Štrasburgu. 

Hrob matky Alfonzy Márie na cintoríne 
kongregácie v Niederbronne. Sestry pôvodnej (niederbronnskej) kongregácie pôsobia 

v súčasnosti vo Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, Holandsku, 
Portugalsku, Angole, Kamerune, Indii, Namíbii, v Argentíne, 
na Slovensku, v Česku a Maďarsku.

Tieto kongregácie, všade, kdekoľvek sú, sa snažia žiť chariz-
mu matky Alfonzy Márie, zasadzovať sa za hodnoty evanjelia 
a tak spolupracovať na budovaní Božieho kráľovstva.

Všetky tieto kongregácie odovzdali spoločne v roku 2003 
Kongregácii pre kauzy svätých v Ríme žiadosť 
o obnovenie procesu blahorečenia matky 
Alfonzy Márie.

Dňa 19. decembra 2011 zverejnil 
pápež Benedikt XVI. Dekrét o hrdin-
ských čnostiach Alžbety Eppingerovej 
matky Alfonzy Márie a udelil jej titul 
„ctihodná Božia služobnica“.
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Mystička 
z Niederbr onnu

1814 1867

Duch dcér Božského Vykupiteľa 
má byť Duchom Ježiša Krista. 

Celý ich život má byť nasmerovaný 
podľa tohto božského vzoru. 

Jeho Duch ich má celkom oživovať 
a tak úplne preniknúť, aby sa prejavoval 

vo všetkých ich slovách a skutkoch, 
aby každá sestra mohla povedať s apoštolom:

‚Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus‘ (Gal 2, 20), 
aby sa tak v celom jej bytí 

zjavoval život Ježiša Krista.
(porov. Prvé pravidlá 1, III).

Alžbe ta Epp ingerová


