
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



1 Miesta založenia 
 

Pri odhaľovaní stôp 

duchovnej cesty objavujeme 
 

Dieťa, v živote ktorého 

mal Boh svoje miesto 
 

Z čoho vyrastá horlivá túžba: 
„Spoznať Boha a robiť, čo sa mu páči“ 

 

V rozhodujúcom „prečo“: 
stretnutie s tajomstvom kríža 

 
S prvým svätým prijímaním rastie v nej 

osobné rozhodnutie: 

„Prameň sily pre cestu“ 
 

Svedčí o tom, čo Božia láska vykoná v srdci, 
ktoré je otvorené jej pôsobeniu. 
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KÚPELE  NIEDERBRONN,  
DOMOV  ALŽBETY  EPPINGER                                               

(MATKY  ALFONZY  MÁRIE) 
 

 
 

 
Východiskovým bodom tejto cesty je Európa v roku 1848, kúpele 
Niederbronn – miesto na východe Francúzska a v tomto prostredí mladá 
žena, ktorá sa volá Alžbeta Eppingerová. 

 
Kúpeľné mesto Niederbronn v severnom Alsasku je známe svojimi 
termálnymi kúpeľmi, ktoré si ľudia cenili už sto rokov pred našim 

letopočtom. Mesto vďačí za svoje meno prameňu, ktorý sa nachádza v jeho 
strede a dodnes sa volá „rímsky prameň“. 

 
V 19. storočí malo toto mesto trhu 3000 obyvateľov, ktorí sa živili 
predovšetkým poľnohospodárstvom. Vďaka iniciatíve podnikateľa Jána von 
Dietrich sa v tomto lesnatom prostredí rozvinul prosperujúci železiarsky 
priemysel. 
 

Na zamyslenie: 

 
- Kde mám svoje korene? 
- Čo pre mňa znamená moja domovina? 
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RODNÝ  DOM 
 

Kto si, Alžbeta Eppinger? 
- úbohé, chorľavé, bezvýznamné dievča... 

- dievča, dojaté Bohom, plné túžby milovať ho a priniesť 

všetkým ľuďom jeho lásku. 
  

Alžbeta sa narodila 9. septembra 1814 v Niederbronne ako 

prvorodené dieťa Barbory a Juraja Eppingerových.  

Mladá rodina žila na prvom poschodí rodičovského domu, 

postaveného v roku 1807. Na prízemí žili starí rodičia Eppingerovci 

a slobodní súrodenci. 

V priebehu rokov sa narodilo ďalších desať detí, ktoré priniesli 

radosti a aj starosti do ich skromného domova. 

Život Alžbety jednotvárne plynul v  dome, na poli, v kostole, v obci. 

Matka sa, ako každá matka, venovala povinnostiam každodenného 

života. Otec sa staral o ťažšie práce a obhospodarovanie malého 

sedliackeho dvora. 

Aj keď práca do značnej miery ovplyvňovala život v dome 

Eppingerovcov, stále ostával čas aj na radosti rodinného života. 

Kresťanská viera určovala priebeh dní a dávala životu zmysel a 

náplň. Každý deň sa stretávala celá rodina pri modlitbe a to aj 

vtedy, keď museli veľmi tvrdo pracovať. Matka veľmi skoro naučila 

svoju mladú dcéru každé ráno a každý večer kľakať k modlitbe.  
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„Jedného večera sa prihodilo, že k môjmu otcovi prišiel sused na rozhovor. 

Sused hovoril o Kristovom utrpení. ...Ja som pozorne počúvala a rozplakala 
som sa nad jeho slovami. Môj otec, ktorý si to všimol, sa ma spýtal prečo 
plačem. Od plaču som nebola schopná mu odpovedať. 
Onedlho nás opäť navštívil sused a pri večeri nám znovu rozprával 

o Kristovom utrpení. Sedela som pri stole, ale ihneď som položila všetko  
a obrátila som sa ku krížu, ktorý visel na stene nad stolom. Opäť som sa 
rozplakala. Keď to videl sused, obrátil sa k môjmu otcovi a povedal: „Hľa, 
s týmto dieťaťom sa deje niečo zvláštne.“ 

(Autobiografia 5) 

 

Vďaka svojej silnej osobnosti sa Alžbeta vyznačovala hlbokou 

vnímavosťou pre duchovné veci. Cítila sa byť dotknutá utrpením 

ľudí, ktoré im mnohonásobne odopiera prístup k nekonečnej láske a 

Božiemu milosrdenstvu. Žije v nej túžba „spoznať Boha, milovať 

ho a robiť, čo sa mu páči.“ 

 

Vo svojej mladosti bola Alžbeta viackrát skúšaná chorobami. V malej 

izbe rodičovského domu strávi rozhodujúce roky pred založením 

kongregácie. Tu prijíma početných hostí; pre mnohých sa stáva 

nástrojom Božej milosti. S pomocou farára Reicharda dozrieva tu 

plán pre jej dielo. 

 

Dnes je táto bývalá izba chorej Alžbety miestom pre rozjímanie 

a modlitbu. Pripomína nám, ako prostredníctvom tejto veriacej ženy 

pôsobila Božia milosť.  

 

Kríž v tejto miestnosti má za cieľ predstaviť spiritualitu našej 

kongregácie. 
 

Na zamyslenie: 

 
Život Alžbety môže byť odkazom na môj vlastný životný príbeh. 

- Čo je mojou túžbou? 
- Pohľad do minulosti môjho života: 

Za čo chcem ďakovať? Za radosti, dary, úspechy...  
   za poznanie, že Boh ma miluje... 
Pozastavím sa aj nad tým, čo môj život ochromuje, robí ťažkým: 
*Čo mi pomohlo v časoch skúšky, straty odvahy, utrpenia? 
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EVANJELICKÝ  KOSTOL  SV.  JÁNA  KRSTITEĽA 
 

 
V Niederbronne Alžbeta pozná len tento kostol, 
ktorý od roku 1691 do roku 1886 slúžil tak 
protestantom ako aj katolíkom. V roku 1802 žilo 
v Niederbronne 3120 obyvateľov, z toho bolo 
1218 katolíkov (39%) a 1729 evanjelikov 

(55%); významnú časť komunity tvorili tiež 

Židia. 
 
Alžbeta bola deň po svojom narodení, 10. 
septembra 1814, pokrstená v tomto kostole. Vo 
veku 13 a pol roka pristupuje práve tu k prvému 
svätému prijímaniu. Tým pre ňu nadišiel čas 
hľadať si svoju vlastnú cestu. V dôvere 

v prítomnosť Ježiša, Alžbeta rozhodne napĺňa 
svoj krstný sľub. 

 
 
 
 

„Po prvom svätom prijímaní mi môj spovedník dovolil pristupovať k svätému 
prijímaniu každých 14 dní. Moja túžba po prijímaní však bola taká silná, že 
sa mi tento čas zdal pridlhý. A tak som po ôsmich dňoch opäť išla k môjmu 
spovedníkovi. Spýtal sa ma niekoľko otázok: ako sa modlievam, či sa 

správam poslušne k svojim rodičom, ako sa správam v kostole počas svätej 
omše. Ja som mu odpovedala, že vo všetkých týchto situáciách túžim páčiť 
sa Bohu. Môj spovedník mi na to povedal: „Dieťa moje, pristúp teraz 

k svätému prijímaniu a popros Boha, aby posilnil tvoju túžbu.“ 
(Autobiografia 6) 

 
 
Pretože rozhodnutie nasledovať Ježiša je slobodným skutkom, je potrebné 
ho počas celého života obnovovať. Alžbeta sa odhodlá každý deň bojovať 
a hľadať potrebnú pomoc, aby bola schopná správne odpovedať na Božiu 

milosť.  
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KATOLÍCKY  KOSTOL  SV.  MARTINA 
 

Katolícky kostol svätého Martina bol 

postavený v roku 1885 a je dodnes farským 

kostolom. V roku 1987 umelec F. Haas vo 

vedľajšej kaplnke zhotovil dve sklenené okná, 

ktoré naznačujú cestu. Cesta začína v 

materskom dome, kde sú znázornené novicky 

pri vyučovaní, ďalej vedie k poslaniu sestier na 

misie a končí pri opatrovaní chorých. Popritom 

sú znázornené ďalšie aktivity kongregácie: 

návštevy chudobných, sprevádzanie zomie-

rajúcich, starostlivosť o deti... 

 

 

 

 

Na zamyslenie: 

Aký mám vzťah k môjmu farskému kostolu? 
- Patriť k Cirkvi; nazývať Boha „Otcom“: Čo to pre mňa znamená? 
- Ako s inými rozprávam o Bohu? 
- Aké konkrétne kroky som podnikla, aby som sa otvorila 

ekumenickému a medzináboženskému dialógu a aby som spoznala 
bohatstvo rôznorodosti? 
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VÝNIMOČNÝ  SVEDOK : 
DÁVID REICHARD 

(1796-1867) 
FARÁR  V  NIEDERBRONNE 

 

Pri návštevách svojich farníkov sa farár Reichard stretne s Alžbetou 

Eppinger. Taktiež ju nachádza medzi žiakmi, ktorí navštevujú hodiny 

náboženstva. Počas prípravy na prvé sväté prijímanie zisťuje, ako 

veľmi toto dievča túži „spoznať Boha“ a ako ťažko jej padne 

poslúchať. 

Spočiatku je farár Reichard Alžbete spovedníkom, ktorý podporuje 

vývoj jej duchovného života a sprevádza ju skúškami choroby. 

Potom sa zrazu a bez prípravy stal svedkom mystických udalostí 

s nepredvídateľnými dôsledkami pre jeho farnosť, pre cirkev a pre 

neho samého. Stal sa farárom „extatičky z Niederbronnu“ a berie na 

seba povinnosti a ťažkosti, ktoré z toho vyplývajú. Svojou ochotou 

nechať sa pri sprevádzaní svojej farníčky celkom viesť Duchom 

Svätým a svojou zdržanlivosťou vzhľadom na tajomstvo, ktoré ho 

presahovalo, zanecháva nám svedectvo, že bol mužom pevnej 

viery. Charakterizujú ho rešpekt a spôsob, akým zareagoval na 

udalosti. Stal sa spolupracovníkom diela, pre ktoré bola Alžbeta 

povolaná a tým si zaslúži  titul „spoluzakladateľ“. 
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PODPORA  V  ZAČIATKOCH: 
ANDRÉ  RAESS, 

ŠTRASBURSKÝ  BISKUP 
 

Jeho dlhé úradné obdobie (1842-1887) v časoch nepokojov 

a pohnutých časoch v dejinách Francúzska a Cirkvi sa prelína 

s rozkvetom katolicizmu v Alsasku. Biskup Raess sa neúnavne 

usiluje podporiť rozvoj kresťanského života. 

 

Zavčasu si všimol udalosti v Niederbronne a  sledoval ich s priazňou. 

Prijal Alžbetu pod svoju ochranu a bystrým zmyslom odmietol jej 

prosbu, aby vstúpila k rappoltsweilerským sestrám. Raess považoval 

za lepšie vyčkať na znamenie Prozreteľnosti a týmto spôsobom 

podporil založenie kongregácie niederbronnských sestier Alžbetou 

Eppinger. Keď sa kongregácia po smrti zakladateľky dostala do 

vnútornej krízy, menoval Abbé Simonisa za cirkevného 

predstaveného kongregácie. Simonis dal pôvodnému duchu 

spoločenstva istú formu a dopomohol k silnému rozvoju. 
 
 

 
 
 
 
 
 
9 Miesta založenia 

 



KLÁŠTOR  SV.  JOZEFA  –  "KLÁŠTORÍK" 
 

 

Alžbeta čoraz viac spoznáva ako veľmi Boh miluje všetkých ľudí 

a chce ich šťastie. Cíti v sebe silnú túžbu zasvätiť svoj život Bohu 

a prispieť k tomu, aby ho ľudia spoznali a naučili sa ho milovať. 

V priebehu roka 1848 dospela k poznaniu, že má s pomocou farára 

Reicharda založiť rehoľné spoločenstvo. 

Dňa 28. augusta 1849 Alžbeta opustila svoj rodičovský dom a spolu 

so štyrmi dievčatami z Niederbronnu a okolia sa nasťahovala do 

pripraveného malého domu, ktorý neskôr nazvali „kláštorík“.  Tu 

dostane rehoľné šaty a príjme meno Alfonza Mária. V takzvanej 

„kapitulárnej sále“ vyučuje novicky a hovorí im o duchu, ktorý ich 

má napĺňať pri službe Bohu a bratom a sestrám. 

 

Prvé sestry sa ujímajú chorých 

v okolí. Okrem toho dávajú 

školským deťom teplú stravu 

a prijímajú siroty. Z prvého 

kláštora sú poslané sestry, 

aby založili nové rehoľné 

domy vo Francúzsku, 

Nemecku a Rakúsku. Keď 

narastal počet postulantiek, 

boli potrebné stavebné práce 

na zväčšenie kláštoríka. 

 

V roku 1852 bola posvätená kaplnka a zväčšený kláštor. Až do roku 

1880 bol kláštorík materským domom kongregácie. Po niekoľkých 

rokoch nestačili ani nové priestory. Matka Alfonza Mária, ako sa 

Alžbeta volala v svojej úlohe generálnej predstavenej kongregácie, 

získala bývalý zámok v Oberbronne. V roku 1858 bol tam 

premiestnený noviciát a v roku 1880 sa tam presťahovalo aj 

generálne vedenie. Tým sa Oberbronn stal sídlom vedenia 

kongregácie. 
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Kláštorík zažil veľa zmien. Dnes je táto budova domovom pre sestry 

na dôchodku a pre sestry, ktoré potrebujú opatrovateľskú 

starostlivosť. Tiež slúži starším ľuďom z okolia Niederbronnu.  

Na chóre kaplnky sa nachádza kľakadlo Matky Alfonzy Márie, ktoré 

svedčí o začiatkoch.  

Nad kaplnkou sa nachádza bývalá izba chorej zakladateľky, ktorá 

dnes slúži ako modlitebňa. Z tejto izby mohla Matka Alfonza Mária 

sledovať sv. omšu, keď sa jej kvôli zlému zdravotnému stavu 

nemohla zúčastniť. 
 
 

Na základe svojich vlastných skúseností, Matka Alfonza Mária 

odporúča svojím sestrám:  

„Prišli ste, aby ste žili životom Ježiša Krista. Neprestajne sa 

ním zaoberajte, rozjímajte o ňom..., aby váš život bol 

podobný jeho životu.“ 

 
 

 
 

Na zamyslenie: 

 

- Akú hodnotu má v mojom živote modlitba? 

- Čítam evanjelium, aby som lepšie spoznala Ježiša? 

- Mám skúsenosť s tým, že Boh sa mi prihovára 

prostredníctvom Svätého Písma?  

- Ktoré slovo na mňa najviac zapôsobilo? 
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KRĪŽ  PRI  CESTE  
MEDZI  NIEDERBRONNOM  A  REICHSHOFFENOM 

 

Kríž popri ceste do Reichshoffenu je pre sestry Božského Vykupiteľa 

dôležitým svedectvom minulosti. 

 

 

Alžbeta už ako dieťa sa na tomto mieste pýtala svojej matky: „Prečo 

ukrižovali nášho Spasiteľa?“ A ona jej odpovedala: „Dieťa moje, to 

spôsobili naše hriechy.“ 

Od tohto okamihu sa Alžbeta vo svojom každodennom živote 

nepretržite snaží robiť to, čo sa páči Bohu a vyhýbať sa tomu, čo mu 

odporuje. Stále viac sa otvára Božiemu milosrdenstvu a túži po tom, 

aby ho spoznali všetci ľudia. 

 

 

 

 

 

 

 

Cestou na pole Alžbeta často 

kľačí pri tomto kríži. Ako 15-

ročná cíti po dlhších 

vnútorných bojoch volanie, 

zasvätiť svoj život celkom 

Bohu. 
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Alžbeta hľadí na kríž Ježiša Krista a tento pohľad jej umožňuje 

duchovný rast: objavuje lásku Boha k okolitému svetu. 

 

Ako veľmi vzdialená je naša láska k Bohu od jeho lásky 

k nám. On pre nás zomrel, aby nám svojou čistou láskou 

otvoril brány nebies (porov. Matka Alfonza Mária). 

 

 

 

Na zamyslenie: 

 

Čo znamená pre mňa „hľadieť na kríž“? 

Dokážem spojiť Božiu lásku s tým, „čo sa skrížilo“ v mojom živote? 

Čo pre mňa znamená prežehnať sa? 

O čo si robím starosti? 

Zverujem sa Ježišovi, ktorý niesol všetko utrpenie sveta, s mojimi 

starosťami a potrebami? 
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CINTORÍN 



 

 

V roku 1853 bol pri východe z Niederbronnu popri ceste do 

Reichshoffenu zriadený cintorín pre sestry. Veľa sestier tam našlo 

svoj posledný odpočinok. Aj obaja zakladatelia, Matka Alfonza Mária 

a farár Reichard, ktorí zomreli v priebehu niekoľkých dní koncom 

júla 1867, boli pochovaní na tomto cintoríne. 

Telesné pozostatky Matky Alfonzy Márie boli premiestnené do 

Oberbronnu v roku 1950, kedy sa začal proces jej blahorečenia.  

V rokoch 2004 a 2005 bol cintorín obnovený a jeho spodná časť 

rozšírená. 

 

Vedľa cintorína sa od roku 1854 nachádzal sedliacky dvor, ktorý 

obhospodárovalo spoločenstvo bratov. Neskôr tieto budovy slúžili 

ako sirotinec a potom ako domov pre choré sestry. Tento pozemok 

dnes už nepatrí kongregácii. 

 

Tma a svetlo sprevádzali cestu Matky Alfonzy Márie, ktorá 

nepoznala iný cieľ ako spoznať Božiu vôľu a plniť ju, mysliac na to, 

že to je možné len s pomocou Jeho Ducha. 

 

 

„Môj Ježiš, ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať. Chcem len 

to, čo ty chceš.“  

(Matka Alfonza Mária) 
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Ježiš povedal Marte: 

Ja som Vzkriesenie aj Život. Kto vo mňa verí, bude žiť, aj 

keby zomrel. A kto žije a verí vo mňa, nikdy nezomrie.               

Veríš tomu?                                                                                        

Jn 11, 25-26 

 

 

 

Na zamyslenie: 

 

Čo mi hovorí cintorín? 

Verím v Božiu silu, v jeho prisľúbenie zachrániť ma pred večnou 

smrťou? 

Verím vo večný život, život v hojnosti a vo večný domov u Boha? 
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JAEGERTHAL 



 

V tejto doline sa už od roku 1684 rozvíjalo baníctvo. Ľudia z tejto 

lesnatej oblasti našli prácu v hámroch rodiny De Dietrich. Predsa 

však boli títo obyvatelia veľmi chudobní. 

V roku 1852 sa Matka Alfonza Mária rozhodla do tejto oblasti poslať 

sestry, aby opatrovali chorých a vyučovali deti. 

Farár Lienhard, vikár z Niederbronnu, nechal postaviť kaplnku z jeho 

vlastných zdrojov, aby sa tu mohli konať bohoslužby. 
 

V dokumente archivovanom v štrasburskom biskupstve sa 

nachádza táto zmienka: 

 

Dňa 25. marca 1852, v deň Zvestovania Panny Márie vysvätili 

kaplnku v Jaegerthale.  

V predvečer tohto sviatku – a aj v tento deň – mala Matka Alfonza 

Mária silné bolesti. Rozhodla sa nezúčastniť posvätenia kaplnky aj 

napriek tomu, že ju k tomu vo vnútri niečo hnalo. V pondelok po 

slávnosti chcela poslať sestry do Jaegerthalu otvoriť školu. Na príkaz 

svojho spovedníka sa Matka Alfonza Mária napokon rozhodla tam ísť 

spolu s dvoma sestrami. 

Počas slávnosti náhle cítila, že je zbavená všetkých bolestí a dostala 

sa do extázy. Počula hlas, ktorý jej hovoril:  

„Pozri, dcéra moja, teraz si šťastná, že si tu. Nikto nedokáže 

vysvetliť radosť, ktorú cítila Mária v tento deň. Nikto nedokáže 

pochopiť, čo ju k tomuto miestu priviedlo. Nikto nedokáže 

porozumieť, čo na tomto mieste obdŕžala.“ 
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Bezpochyby bolo založenie školy a kaplnky reakciou na mimoriadne 

potreby v Jaegerthale. Záležitosťou zakladateľky bolo poslať tam  

sestr, aby sa ambulantne starala o chorých. 

Až do dnešného dňa existuje v Jaegerthale spoločenstvo. Aj napriek 

tomu, že škola bola v roku 1984 zatvorená, úsilie starať sa 

o chudobných a zanedbané deti stále pretrváva. Aj v iných krajinách 

sa toto úsilie prejavuje v rozličných formách: v materských a iných 

školách, v pomoci žiakom s domácimi úlohami, v alfabetizácii.... 

 

 
 

WASENBERG 

Podobná situácia bola aj v inej osade pri Wasenbergu v blízkosti 

Niederbronnu. Aj tam Matka Alfonza Mária poslala sestry a farár 

Lienhard dal opäť postaviť kaplnku, aj tentokrát z vlastných zdrojov. 

Potreby sa priebehom času zmenili, táto kaplnka je však ešte stále 

dostupná verejnosti. A vďaka veľkorysosti istého spolku, je 

postarané o údržbu aj v budúcnosti. Raz do roka sa na tomto mieste 

koná púť, ktorú organizujú farnosti z okolia. 

 

Na zamyslenie: 

 

Záleží mi na budúcnosti detí a mládeže? 

Ako môžem odpovedať na aktuálne potreby sveta a Cirkvi tam kde 

žijem? 
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MATERSKÝ  DOM  V  OBERBRONNE 
 
OBEC OBERBRONN 

 

leží na úpäti vŕšku „Wasenköpfel“ na výbežku Severných Vogéz. 

Odtiaľ sa ľuďom ponúka nádherný výhľad na rozľahlé planiny až po 

Čierny Les. 

 

ZÁMOK V OBERBRONNE 

 

Prvá zmienka o existencii tohto zámku sa nachádza v oficiálnom 

dokumente z roku 1186. Majiteľmi zámku boli páni von Born. 

V priebehu dejín sa dedičstvom, svadbami a inými politickými 

udalosťami alebo predajom vystriedalo niekoľko majiteľov zámku. 

Po smrti grófa Karola-Augusta von Strahlenheim v roku 1857 sa 

jeho deti rozhodli zámok predať. Kvôli veľkému prílivu postulantiek 

z Francúzska, Nemecka a Rakúska sa stal dom v Niederbronne 

čoskoro primalým a tak sa zakladatelia rozhodli získať tento zámok. 

Matka Alfonza Mária nechala v ľavom krídle zhotoviť kaplnku. Dňa 

24. júna 1858 bol tu otvorený noviciát a 14. apríla 1880 sa 

Oberbronn stal sídlom vedenia kongregácie. 
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Kláštor 

 

V roku 1886 bol postavený dnešný kláštorný kostol a oratórium. 

Niekoľko stavebných úprav a rozšírení prispelo k aktuálnemu 

vzhľadu kláštora: 

- Materský dom je centrom veľkej medzinárodnej rodiny, ktorá 

sa ako kongregácia rozrástla a má rehoľné domy v Európe, Afrike, 

Ázii a Južnej Amerike.  

- Je ubytovňou pre hostí a slúži ako miesto pre stretnutia, 

ďalšie vzdelávanie, duchovné cvičenia a oddych. Jeho dvere sú 

otvorené pre sestry a iných ľudí. 

- Je tiež miestom, kde sestry a starší ľudia môžu prežiť jeseň 

svojho života a kde im je poskytnutá potrebná starostlivosť 

a pomoc, ak ju potrebujú. 

 

Oratórium 

 

Matka Alfonza Mária bola pochovaná v roku 1867 na cintoríne 

v Niederbronne. Dňa 8. novembra 1950 boli jej telesné pozostatky 

premiestnené do generálneho domu a odpočívajú v schránke 

v oratóriu, vľavo od svätyne. 

Toto miesto je pre všetky sestry materského domu i pre tie, ktoré 

prichádzajú z iných kongregácií ako aj pre ďalších návštevníkov, 

miestom rozjímania a modlitby. 
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Kapitulná sála 

V tejto sále sa odohrávajú významné udalosti kongregácie. Okrem 

iného generálna kapitula, ktorá rozhoduje o dôležitých otázkach 

budúcnosti, života a pôsobenia sestier na rôznych kontinentoch. Dva 

veľké portréty na stenách z čias začiatkov zobrazujú zakladateľov: 

jeden Matku Alfonzu Máriu a farára Reicharda. Sú svedectvom toho, 

že sestry chcú aj dnes žiť v duchu zakladateľov. 

 
Stredobodom duchovnosti kongregácie je Ježiš Kristus: On je 

prameňom spásy, života a šťastia všetkých ľudí. 

 

„Budete čerpať vodu s radosťou z prameňov spásy.“  

 Izaiáš 12, 3 

 

 

 

Na zamyslenie: 

 

Z tohto prameňa žila Matka Alfonza Mária. 

Svojou výzvou sa Izaiáš obracia aj na mňa, na nás všetkých: 

Môžem prísť a čerpať, môžem sa osviežiť. 

Čo pre mňa znamená tento prameň? 

Hľadám vo svojom každodennom živote tento prameň?   
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CHRONOLÓGIA 
 

 
 
09.09.1814 narodenie Alžbety Eppinger (Matky Alfonzy Márie) 

  v kúpeľoch Niederbronn, Alsasko, Francúzsko  

 

20.01.1823 Dávid Reichard je uvedený do úradu katolíckeho 

farára v Niederbronne 

 
28.08.1849 založenie Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa 

10.09.1849 obliečka Matky Alfonzy Márie 

02.01.1850 slávnosť sľubov Matky Alfonzy Márie 

24.06.1858 preloženie noviciátu do Oberbronnu 

11.04.1866 pápežský schvaľovací dekrét 

24.07.1867 smrť farára Dávida Reicharda 

31.07.1867 smrť Matky Alfonzy Márie 

15.04.1880 preloženie materského domu do Oberbronnu 

 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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Pri našom hľadaní sa stretávame so svedectvom viery Matky 

Alfonzy Márie 

 

Našu pozornosť pútajú protiklady v jej živote: 

- Krehká osoba so slabým zdravím, 

ale s energickou dušou, plnou odvahy a priebojnosti. 

- Žena s nízkym vzdelaním, 

ale s hlbokou múdrosťou. 

- Obmedzené rodinné prostredie, 

ale vplyv, ktorý sa šíril po cestách Európy a aj ďalej. 

- Sestra, ktorá si priala byť poslednou v kláštore, 

ale ktorá sa v skutočnosti v úlohe zakladateľky stala prvou. 

 

Nie sme naplnení údivom pri pohľade na túto mladú ženu 

z Niederbronnu, ktorá rozjímaním o 

tajomstve kríža 

začula výkrik chudobných svojej doby? 
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V duchu Matky Alfonzy Márie kongregácia 

- má vidieť skutočnú biedu a utrpenie ľudí a pomáhať im, aby 

zobrali život do vlastných rúk; 

- má sa s uprednostnenou láskou venovať zanedbaným 

a utláčaným, všetkým, ktorí sa nemôžu rozvíjať a o ťažkosti ktorých  

sa nikto nestará; 

- má sa usilovať byť tam, kde sa spoločný život stal studeným 

a neosobným a pomáhať človeku otvoriť sa. 

(Životné pravidlá sestier Božského Vykupiteľa) 

 

 

 

 

 

 
 

 

SESTRY BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Generálny materský dom                                                            

Tel.: 0033 (0) 3 888 08450 

 

2, rue principale 

F- 67110   OBERBRONN 

Francúzsko 

 

Internetová stránka:  http://soeurs-stsauveur.cef.fr 

  

 

Internetová stránka:   www.schwestern-vom-goettlichen-erloeser.de  
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