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Apoštolka kňazskej soboty

Poznáš už kňazskú sobotu? Je to niečo 
veľmi jednoduchého a ľahkého, veľkého a 
vznešeného. Pozostáva v tom, že obetuješ 
Božskému Veľkňazovi prostredníctvom Panny 
Márie, Kráľovnej apoštolov, sobotu po prvom 
piatku v mesiaci, zasvätenom Božskému Srdcu 
Ježišovmu, t. j. všetky svoje dobré skutky, sv. 
omšu, sv. prijímanie, práce, radosti, utrpenia 
a obete za posvätenie všetkých kňazov a čaka
teľov kňazstva na celom svete.

Koľko požehnania priniesol už tento veľký 
a časový apoštolát v krátkom čase svojho trva
nia, koľko radosti prežilo už toto hnutie! Tri
krát sa mu dostalo zvláštneho požehnania sv. 
Otca, vyše 200 biskupov ho odporučilo nad
šenými pastierskymi listami, v ktorých sa 
hovorí, že kňazská sobota je dielo Prozreteľ
nosti Božej a jednou z najväčších milostí pre 
našu dobu.

K najkrajšiemu, čo dosiaľ toto hnutie za
žilo, patrí akiste životná obeta 13-ročnej Berty 
Baumannovej. Túto kvetinku — obetu utrhol 
si večný Veľkňaz podľa jej vrúcneho želania
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iia jej prvú kňazskú sobotu, ktorú slaviía na 
Hromnice roku 1935- Život tohto dieťaťa, mi
láčika Božieho, o ktorom vám budeme vyprá
vať, bol na vonok celkom nepatrný, skromný a 
skrytý, ale tajil v sebe veľké bohatstvo, áno 
hrdinstvo.

Diéta bolesti.
Berta Baumanmová sa narodila 2. januára 

1922 v Manheime v Nemecku, ako dcéra chu
dobných rodičov. Krásne meno, ktoié dostala 
pri svätom krste, znamena: žiarivý- Je symbo
lom jej života tu na zemi, ktorý bol životom 
radosti v Bohu a vyznamenaný veľkým utrpe
ním.

Boh dal tomuto dieťaťu a jeho mladej mat
ke na životnú cestu mnoho bôľu. Už v prvých 
týždňoch Bertinho života spozorovala starost
livá matka, že dieťa má skrivenú chrbtovú 
kosť. Vyhľadala lekársku pomoc, ale bez účin
ku. Potom bola Berta podrobená liečeniu elek
trinou, ktoré malo síce dobrý vplyv, ale náhly 
zápal pľúc oslabil útle telo dieťaťa tak, že lie
čenie nemalo očakávaného výsledku.

Berta mala tiež pokrivené nožičky. Aby sa 
narovnaly, napnuli - ich na doštičku a položili 
11a ne vrece s pieskom, ktoré vážilo 10 kg. To-
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to bolestné liečenie znášalo dieťa trpezlivo po 
celý rok. Matka cítila so svojím dieťaťom, ale 
nemohla mu pomôcť. Urobila všetko, čo bolo 
v jej silách, aby sa dcéra uzdravila. Neskôr 
však boly jej peňažné prostriedky vyčerpané. 
Odchádzala teda z domu, aby vyrobila na ďal
šie lekárske ošetrenie a liečenie. Podarilo sa 
jej dostať posluhu na klinike (v akademickej 
nemocnici).

Zatiaľ mala už Berta štyri roky a matka ju 
dopravila na orthopedickú kliniku do Heidel- 
bergu. Tam upevnili jej slabé krivé nožičky do 
foriem. Lekári sa divili jej trpezlivosti: kým 
iné deti pri podobnej procedúre sa bránia a 
vzdorovité kopajú, ostala Berta celkom pokoj
ná. „Nikdy sme nemali tak trpezlivé dieťa, ako 
je naša malá Berta", povedala raz milosrdná 
sestra.

Jedného dňa ju navštívila matka. Berta sa 
nemohla ubrániť slzám a pri rozlúčke pove
dala: „Mama, prosím ťa, uvoľni mi trochu tie 
obväzy na kolenách!“ Matka tak urobila a vi
dela, že kovové tyčky sa dieťaťu vryly hlboko 
do mäsa. Berta znášala túto bolesť a nepreja
vila ani slovíčkom netrpezlivosť.

Z orthopedického ústavu dopravila matka 
nevyliečiteľnú dcéru k babičke. Lenže onedlho 
dostalo dieťa ťažký zápal mechúra, spojený s
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novým zápalom pľúc. Teraz sa obrátila matka 
o pomoc do „Luisenanstalt“. Z nemoci sa 
dievča uzdravilo, ale nohy ostaly slabé a skri
vené; ani chrbtová kosť sa jej nenarovnala. 
Zdalo sa naozaj, že dieťaťu bude trápenie sprie
vodcom po celý život. Ešte raz sa pokúsila 
matka o vyliečenie svojej dcérušky. Dopravila 
ju do Tubingen, kde boli chýrni špecialisti. 
Ale nik jej nevedel pomôcť. Berta bola pred
určená k utrpeniu, spriatelila sa s ním a živo
tom utrpenia mala vyplniť veľkú životnú úlo
hu. Matka netušila, čo zamýšľa Boh s jej die- 
ťaťom-mrzáčikom. I naďalej sa o ňu starala, 
ako najlepšie vedela, aby sa dieťa uzdravilo, 
a vrúcne sa modlila na ten úmysel. Každý deň 
sa ponáhľala za zárobkom a všetky voľné chví
le robotného dňa a celú nedeľu venovala svoj
mu dieťaťu.

V škole Božej.

Berta bolo múdre a rozumné dievča, v kto
rého slabom tele žila zdravá a hrdinská duša. 
Pretože nemohla behať ako ostabné deti, sedá
vala ticho v kúte izbičky. Matka jej vždy pri
niesla z práce nejakú maličkosť pre potešenie: 
niekoľko kvetín, panenku alebo inú hračku. 
Ked bola Berta už rozumnejšia, vystavala si
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vo svojom kútiku oltár a napodobňovala kňaza 
v kostole, ako to videla, keď ju niekedy matka 
alebo babička v náručí doniesla na sv. omšu. 
Modliť sa naučila od matky a babičky. Už ako 
dvojročné dieťa vedela Berta mnoho modlitieb 
nazpamäť. Najradšej by bola mala svoju mat
ku stále doma, aby jej mohla dávať všetky 
otázky, ktoré sa jej v hlave rojily. Ale dobre 
chápala, že matka musí vždy znovu odchádzať 
z domu, aby vyrobila na živobytie, keď už ne
malý otca. Po návrate jej matka niekedy vy
právala legendy zo života svätých, ktoré mala 
Berta najradšej, aby ju potešila za to, že mu
sela ostať sama doma po celý deň, a dodávala • 
„Pozri sa, dieťa, veď musím pracovať, aby som 
priniesla chlieb. Ale Pán Boh sa na teba po
zerá i cez steny. Má oči jasnejšie než slnko. 
I tvoj anjel strážny je stále pri tebe, nemusíš 
sa ničoho báť.“

„Áno, mamička, budem sa modliť a dám na 
seba pozor, veď som len také malé a úbohé 
stvorenie.“

Tu sa matka rozplakala, keď videla, ako 
dieťa pri všetkých bolestiach i svoju osamelosť 
statočne znáša. Spomienka na prítomnosť Bo
žiu činila Bertu veľmi jemnocitnou pre dobré 
i zlé. Nemohla zniesť, aby sa niekomu kriv
dilo. Keď zazrela slzy v matkiných očiach, te
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šila ju: „Neplač, mama, pozri sa, ved ja som 
predsa pri tebe. .Musíš mi len povedať, čo sa 
mám modliť!“

Matka udávala dieťaťu úmysly k modlitbe.
V tichom kútiku pred svojím oltárom vykoná
vala už skoro úrad apoštolky a anjela strážcu 
Modlila sa za matku, otecka, dedka, babičku, 
za duše v očistci a za mnoho iných ľudí.

Niekedy sa jej druhé deti posntievaly, na
zývajúc ju mrzákoni. Dospelí hovorievali sú
citne: „Úbohé dieťa!“ To Bertu veľmi bolelo 
a raz sa matke sťažovala: „Mamička, pravda, 
nie som predsa tak úbohá? Ved som predsa 
bohatá! Môžem toľko robiť pre Pána Boha, 
ako sama hovorievaš. Mám viac času na mod
lenie, než keby som bola zdravá.“ A tak sa 
Berta vždy užšie vinula k Bohu a svätým, súc 
múdro vedená zbožnou matkou. Jej duša sa 
plnila zbožnými myšlienkami a radosť jej za
lievala srdce.

Nový domov.

Berta už bola sedemročná. Jej čulý duch 
túžil po vedomosti, lebo v chorom tele bola 
veľká, Bohom naplnená duša. Matka sa teda 
rozhodla dať dcéruškuí do zemského ústavu pre 
mrzákov, kde pomáhajú rehoľnice, dobrí vy-
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chovatelia a lekári deťom na cestu do život:!.
Berta prišla najprv do titulku v Iľeidelber- 

gu-Rohrbachu a zanedlho do novo postaveného 
ústavu .AVieland“ v Schlierbachu. Bola to bo
lestná cesta pre matku. Ale vedomie, že zane
cháva dieťa v dobrých rukách, uľahčovalo jej 
lúčenie.

Dievča si v novom domove čoskoro zvyklo 
a bolo spokojné. Láska dobrých sestár a vy- 
chovateliek našla si hneď cestu do jej srdieč
ka. Keď videla okolo seba toľko krivých die- 
tok, ktoré sedely na vozíkoch, súc trápené naj
rôznejšími chorobami, zabúdola 11a svoje vlast
né utrpenie. Našla tu kúsok detského raja a 
ovzdušie, preniknuté radostnou veselosťou, 
otvorilo aj jej srdce všetkému dobrému. Čo
skoro bola medzi deťmi ako slnečný lúč, ktorý 
ožiaroval a zahrieval mladých i starých a u 
všetkých vyvolal radostnú náladu.

Berta bola stále upútaná na svoju stoličku. 
Pri tom sa však rada pozerala, ako sa niekto
ré deti hrajú a skáču. Zúčastňovala sa 11a ich 
spoločných slávnostiach a čoskoro sa naučila 
všetky veselé piesne, ktoré sa v ústave spie- 
valy.

S hrdinskou radosťou znášala svoje vlast
né utrpenie. Žiarila radosťou, keď sa jej ko
nečne podarilo po dlhých márnych pokusoch,
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aby si obliekla niektorú časť odevu celkom sa
ma, alebo keď mohla iným deťom pomôcť pri 
obliekaní.

Pretože bola veľmi slabá, nemohla sa na
učiť rôzne ručné práce, ktorými sa deti vo voľ
ných chvíľach zaoberaly. Svojimi jemnými 
prstami mohla len zhotovovať jemné čipky a 
dosiahla v tom veľkej zručnosti.

V škole pestovali učitelia jej duševné schop
nosti. Vynikala vernosťou, pilnosťou, svedomi
tosťou a pozornosťou. Leňosi nemohli počítať 
s jej priateľstvom. Pomáhala len tým deťom, 
ktoré malý dobrú vôľu. S vďačnou láskou po
čúvala Berta svojich učiteľov a vychovateľov.

Najhlbším prameňom všetkých radostí bolo 
pre ňu svetlo večnej lampy pred Spasiteľovým 
,.obytným domčekom“, ako hovorievala o ústav
nej kaplnke. Tu bývala často na sv. omši, keď 
sa tu slúžila. A často sa tu modlievala a sho- 
várala sa s Pánom Ježišom. Veď už v najút
lejšom veku dobre vedela, že za pozlátenými 
dvermi svätostánku na ňu čaká dobrý Pán Je
žiš, priateľ dietok a lekár chorých . . .

Bližšie k Bohu.

Berta dosiahla deviateho roku života a bola 
teraz v druhej triede obecnej školy. Sv. viera 
jej otvorila bránu do sveta, plného radostných
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myšlienok a sladkej útechy. Stále viac preni
kala do blízkosti Spasiteľovej. Premýšľala o 
jeho živote, utrpení, smrti a naučila sa tak po
maly chápať cenu pozemského utrpenia, zná
šaného z lásky k Bohu.

Už dávno vedela, že Kristus Pán sa obe
tuje pri sv. omši pod spôsobami chleba a vína 
a navštevuje dušu vo sv. prijímaní.

Ako sa tešila Berta, keď aj pre ňu nad- 
išly červánky toho dňa, ktorý všetky dietky 
nazývajú najkrajším dňom svojho života. Kto
si povedal, že Berta, ako žiačka druhej triedy, 
je ešte príliš mladá, aby išla k prvému sv. pri
jímaniu. Dievča to počulo a sedelo potom celé 
smutné na svojej stoličke. Potom sa dlho mod
lila v kaplnke. Ale duchovný správca ústavu 
bol iného názoru. Len čo počul o jej zármutku, 
odkázal jej po sestre predstavenej, že sa smie 
zúčastniť prípravy na prvú sv. spoveď. Berta 
sa zaradovala a s veľkou horlivosťou sa učila. 
Po celý advent sa pripravovala na prijatie 
sviatosti pokánia na Vianoce. Všetky záhyby 
duše poprezerala s veľkou vážnosťou a ľútos
ťou a horlivo stavala nové ochranné hradby 
proti hriechu. „Nikdy v živote ťažký hriech!“ 
napísala si na tabulku. Pred sv. spoveďou ne
mala strach, ako to niekedy u detí býva. Po
vedala : „Keď má človek na chrbte vrece s ka-
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mením, je predsa rád a ďakuje za ío, keď nm 
to niekto sníme. Potom je srdce zasa voľné 
ako vták . .

Na Vianoce sa jej teda dostalo milosti 
prvej sv. spovedi, ktorá jej čistil dušu ešte viac 
upevnila v láske Božej. Bol to však ešte len 

•prvý krok k Bielej nedeli. Teraz začala vlast
ná príprava a horlivá snaha.

„Čo mám robiťt dôstojný pane, aby som 
sa k Pánu Ježišovi čo najviac priblížila?" Na 
túto otázku jej kňaz odporúčal, aby vrúcne 
uctievala Ducha svätého: „On je učiteľom, 
ktorý i teba zasvätí do všetkých právd sv. vie
ry." A Duch sv. skutočne viedol a riadil jej 
dušu. Pri vianočnej slávnosti pred jasličkami 
na sviatok sv. Troch kráľov rozžal v jej srdci 
jasné svetlo obety. Berta počula o biede a chu
dobe pohanských dietok, o práci kňazov a mi
sionárov. Pochopila, akú cenu má pomoc mod
litbou a obetou pre tieto apoštolské práce. Áno, 
teraz chcela byť tiež malou pomocníčkou a na
plňovať ruky Božie svojím utrpením a obetami 
za úbohé pohanské dietky. A takto sa učila 
vždy viac ozaj katolícky sa modliť.

Neďaleko kaplnky v tak zvanej slávnostnej 
sále sa konala príprava na prvé sv. prijímanie. 
Berta sedela na stoličke naproti krásnemu ob
razu Poslednej večere. Skoro všetky deti ťažko
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chápal}'. Berta raz povedala: ..Dôstojný pane, 
my sme hlúpe, pravda, nám môže pomôcť len 
Duch svätý.“ A Duch svätý viedol naozaj svo
ju žiačku stále hlbšie k poznaniu Boha. Kňaz 
dotýkal sa svojimi slovami najjemnejších strún 
jej duše. Berta sedela pri vyučovaní so sopá- 
týmá rukami a počúvala celým srdcom. Každá 
hodina prípravy končila pred svätostánkom. 
Tu opakoval kňaz s deťmi to, čo sa naučil v 
vo forme modlitby.

Ešte častejšie ako predtým, bývala Berta 
v kaplnke a modlila sa texty krásnych eucha
ristických piesní s hlbokou vierou a detskou 
tuhou.

Svätý týždeň bol poslednou prípravou. Ze
lený štvrtok dňom poďakovania za najsv. Svia_ 
tosť oltárnu. Večer toho dňa konala spolu s 
ostatnými deťmi pred otvoreným svätostánkom 
smiernu pobožnosť svätej hodinky. Pri obra
doch Veľkého piatku pobozkala hlboko dojata 
sv. kríž, ktorý jej kňaz podal, a rany Spasi
teľove. Vtedy zažila prvé umieranie v ústave. 
Roh povolal k sebe jedného z jej malých ka
marátov.

Konečne nadišiel krásny deň prvého sv. 
prijímania, jej Biela nedeľa. Bolo to na veľko
nočný pondelok 6. apríla 1931. V skupine ostat
ných prvoprijímajúcich doviezli Bertu v jej
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stoličke s koliečkami do kaplnky. Vedľa nej 
kráčal „anjel strážny“ s horiacou sviečkou. 
Kňaz k nim prehovoril o slovách Písma svä
tého: „Či nemusel toto všetko Kristus vytrpieť, 
aby vošiel do svojej slávy?“ Lúč veľkonočnej 
žiaryVykupiteľovej padol do tmy pozemského 
utrpenia detí a ich príbuzných. Kázeň vyznela 
akoby prorockými slovami: „Som presvedče
ný, že mnohá duša nájde opäť cestu skrze 
modlitbu a obetu niektorého dieťaťa a že mno
hé diefa-mrzáčik dopomôže rodičom do neba.
A práve tak iste viem, že niektorému z týchto 
detí sa dostane veľkého sv. poslania, azda už 
za niekoľko rokov. Svojím utrpením preukáže 
svetu väčšiu službu, ako keby malo zdravé údy 
a dožilo sa dlhého veku. Neviem, prečo to tak 
silne zdôrazňujem,, ale musím to povedať. 
Cesty Božie sú podivuhodné.“

Tvár Berty sa ticho rozžiarila, lebo oči 
kňaza sa stretly s jej očami. Opäť sa dotkla 
milosť Božia jej duše.

Tak nastal veľký okamih, kedy Spasiteľ za
volal svoje dietly a slávil s nimi zázrak sv. 
prijímania. Berta sedela na svojej stoličke a 
modlila sa: „Pane, nie som hodná...“ až jej 
kňaz priniesol milého Spasiteľa a s ním naj
väčšie šťastie jej života.

Posvätný úkon sa skončil, ale slnko milosti
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Božej ostalo a svietilo ďalej v jej živote.
Ten večer riekla Berta dievčaťu, ktoré jej

pomáhalo vyzliekať biele šaty: „Anička, to bol 
môj najkrajší deň!" Potom vzala ešte raz do 
ruky obrážtek, ktorý dostala od p. správcu pri 
slávnostnom obede, a pozerala sa dlho na ná
pis: „Stále ako dnes!“ — „Áno. milý Spasi- 
teľu: Stále ako dnes!“ To si Berta pevne za
umienila a Pán Ježiš zostal s ňou spojený a 
celkom zaplnil jej dušu

Cestou obete.

Keď minulý blažené chvíle na hore Tábor 
na jej Bielu nedeľu, zasa ju začal tlačiť viac 
jej kríž. Ale Boh posilnil svoje dieťa k novej 
obetnej službe. Pri príprave na prvé sväté pri
jímanie hlbšie pochopila smysel utrpenia a svo
jich vlastných strastí. Veď vedela, že po vše
tkom utrpení, pre Boha znášanom, čaká nás 
nový život. „Pravda, sestrička, v nebi už ne
budem potrebovať nijaký korzet a tiež tú sto
ličku s kolečkami nechám tu na zemi?“

To povedala, keď zas bola raz v nebezpe
čenstve smrti. Dostala totiž nový ťažký zápal 
pľúc. Kňaz jej udelil posledné pomazanie, na
vštívila ju mamička, aby sa ešte raz videla so 
svojím milovaným dieťaťom. Ale Berta tešila
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zarmútenú matku: „Mama, nesmieš byt' smui- 
na. Veď som predsa prosila Pána Bolia, aby 
som smela zomrieť prv ako ty.“

S radostnou pohotovosťou čakala v horúč
ke celé noci, až sa priblíži smrť. Ale tá nepri
chádzala. Všetci obyvatelia ústavu, zvlášť deti, 
ktoré s ňou boly na prvom svätom prijímaní, 
modlily sa za jej uzdravenie. Skoro denne pri
chádzal k nej Pán Ježiš vo svätom prijímaní.

Nastal máj a do Bertinej izby zaliehal spev 
mariánskych piesní, ktoré spievaly deti pri má_ 
jových pobožnostiach. Zvlášť rada počúvala 
svoju obrúbenú „Rozkvitla kvetina v máji“ a 
v jej jemných prstoch šmýkal sa ruženec.

Modlitba detí došla vyslyšania. Berta pre
konala krízu, nemoc sa začala lepšiť. „Azda sa 
ešte dokonca naučíš behať“, hovorily jej deti 
..Bola by si rada?“

„Ach, keby som sa ešte to smela naučiť . . . 
keby som len raz v živote skúsila, čo je to be
hať!“ vzdychla si Berta.

Ale keď za niekoľko dní zasa prišiel kňaz, 
riekla s tvárou celkom zmenenou : „Viete, dô
stojný pane, bola by som predsa tak rada zo
mrela. Lepšia ako v den prvého sv. prijímania 
azda už ani nebudem, keď mám Pána Ježiša 
tak rada.- A teraz mi hovoria, že sa azda ešte. 
dokonca naučím behať. Chceli mi asi len urobiť
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radosť. Veď pre mňa predsa nie je nič iného: 
alebo behať — alebo zomrieť.“

„Len sa neboj, dcéruška, a modli sa ďalej: 
Chcem všetko tak, ako chceš ty, Pane Ježišu. 
Je tu ešte niečo iného, ale o tom si pohovoríme, 
až trocha zosilnieš.“

Kňaz jej dal požehnanie a požiadal ju o 
modlitbu k Matke Božej za obrátenie hriešni
kov. V izbe boly ešte iné deti a Berta sa s nimi 
hneď pomodlila desiatok ruženca.

....... je tu ešte niečo iného. . .“ Túto vetu
mala Berta stále na mysli. Pri tom pracovala 
milosť Božia v jej duši. Zdalo sa jej, že to už 
nepoznáva. Niekoľko dní potom vyznala kňa
zovi pri sv. spovedi: „Pravda, dôstojný pane, 
je tu ešte niečo iného? So smrťou nebude nič, 
ani s behaním — ale to „iné“, to je iste len 
toto; trpieť ako dosiaľ. Pravda, to je to, čo 
ste naposledy mysleli ? Povedzte mi to. prosím 
vás, celkom úprimne!“

„Áno, dieťa, to je to. Ale celkom ináč ako 
dosiaľ. Trpieť s Ježišom pre niečo veľkého. 
Stále trpieť — to vieme dobre len vtedy, keď 
máme pri tom nejaký veľký cieľ. Azda ti Pán 
Boh dopraje ešte dva, tri roky života. Pre 
tento čas si musíš ustanoviť jasný životný cieľ.“

„Ó. potom by som sa teda musela stať 
apoštolkou, žiačkou Pána Ježiša. To ste asi
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mysleli, dôstojný pane, keď ste sa mi vtedy tak 
uprene pozreli do očú pri kázni.“

„Áno, dieťa; teraz sa modli, ako vieš naj
lepšie až do konca mesiaca a potom budeš mať 
jasno o svojej životnej úlohe.“

Berta mohla čoskoro opustiť posteľ a se
diac na svojej stoličke zúčastnila sa ešte na 
posledných májových pobožnostiach. Tu po
čula v kázni o Márii Filipettovej a náhle jej 
bolo v duši celkom jasno. Bude sa teraz tak 
obetovať, ako sa ona obetovala za pohanské 
deti, kňazov a misionárov a použije svojho 
utrpenia ako apoštolátu. Vyprosila si životopis 
tejto malej trpiteFky. Ked ho pozorne prečíta
la, riekla: „Teraz mám svoju úlohu. Všetky 
svoje modlitby a všetky bolesti obetujem za 
kňazov, misionárov a pohanské dietky. To je 
moje malé tajomstvo.“

A naozaj obetovala Bohu s priamo hrdin
skou odvahou denne svoje utrpenia, práce a 
modlitby. Našla si tisíc príležitostí pri obco
vaní s deťmi a predstavenými, v škole i kapln
ke, pri1 stole i pri hre k dobrovoľným malým 
obetiam a tie tri roky, ktoré jej ešte Boh da
roval, stály sa bohatým apoštolátom obetí a 
modlitby, skrytým zdrojom požehnania pre 
Cirkev.
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Doba dozrievania.

Berta Baumannová, to slabé dieťa-mrzáčik. 
prevýšilo svojou duševnou zrelosťou všetkých 
svojich vrstovníkov. Pretože nasledovala tak 
verne pôsobenie milosti, rástlo jej poznanie 
vecí života, ku ktorého skutočnostiam sa vecne 
stavala. Nepoznala lenivého snívania a povoľo
vania vlastnej pohodlnosti. Jednotlivé skutky 
jej denného života, plného utrpenia, ale i šťas
tia, boly vždy v úplnom súhlase s jej nábožen
ským smýšľaním.

Vedela, že jej život je vymeraný na dva až 
tri roky, a že utrpenie bude jej stálym sprie
vodcom. Videla v tom vôľu Božiu a považo
vala za svoju životnú úlohu, aby radostne a 
bez výhrady túto vôľu Božiu plnila. Chcela 
slúžiť Bohu každodenným utrpením a využiť 
krátkeho času svojho pozemského života k do
siahnutiu svojho životného cieľa, ktorý jasne 
poznávala. Vždy ostala verná tomuto poznaniu 
a tejto viere. To vyžadovalo stále cvičenie vô
le. Svoje heslo, ktoré si vybrala na Bielu ne
deľu: „Stále ako dnes!“, doplnila slovami' 
„verne v utrpení!“ a brala ich veľmi vážne. 
Šesť nedieľ obetovaných na počesť sv. Alojza, 
ktoré nasledovaly po mesiaci máji, posilnilo v 
nej pevné odhodlanie kráčať hrdinsky ďalej po
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ceste utrpenia, 11a ktorú nastúpila. Berfa bola 
vždy úprimná. V náboženskom živote netrpela 
polovičatosť ani bezduché úkony. Nechcela sa 
ani otrocký, riadiť príkladom svojho vzoru, ma
lej Márie Filipettovej. Nie, jej život, obeto
vania seba a modlitby, bol včlenený do priro
dzených foriem jej vlastného života.

Pevným základom jej zbožnosti bola dô
vera a odovzdanosť do vôle Božej. Berta dobre 
vedeľa, že Boh ju chráni a opatruje, a jemná 
duša vnímala všetky vnuknutia Božie a naučila 
sa prijímať dopustenia Božie vždy a každú 
hodinu v hlbokej úcte.

■Najkrajším rysom Bertinho života bola 
práve úcta k Bohu a jeho zástupcom, predsta
veným. Jej život bol ako rovná čiara k Bohu, 
ktorému slúžila s detinskou vernosťou. Denne 
pečlivo spytovala svojej svedomie. „Dnes som 
bola netrpezlivá“, napísala si do denníka, „ale 
zajtra to napravím.“ A druhého dňa už písala: 
„Dnes som to napravila. Ďakujem ti, Pane 
Ježišu, že si mi pomohol.“ Jej život plynul bez 
hriechu. Uchovala si biele rúcho milosti po
sväcujúcej krásne a nepoškvrnené.

Jej duša bola naplnená úctou k Pánu Ježi
šovi, v ktorého blízkosti sa cítila celkom šťast
ná. Jej sv. prijímanie, to boly okamihy milosti. 
Veľmi ju rmútilo, ked sa ľudia pri sv. omši

— 13 — 274



neúctivo chovali, keď ľahostajne a chvatom 
odriekavali modlitby. Všetky dary Božie prijí
mala s úctou a vďačnosťou. Spovedala sa dva
krát za mesiac a svoje predsavzatie obnovova
la každý mesiac. Milovala pravdu a poctivo 
vždy posudzovala svoj vnútorný život. Priná
šala i malé obete v službe misii a pohanských 
dietok. Každú nedeľu, kedykoľvek mohla, pri
stupovala ku sv. prijímaniu.

Život s Pánom Ježišom lx >1 pre ňu prame
ňom stáleho šťastia a dobrou školou úctivého 
smýslania o všetkých ľuďoch, zvlášť o zástup
coch Božích. Rada plnila všetky želania a na
riadenia a svojím príkladom bola najlepšou 
pomocníčkou predstavených. Poslúchala ra
dostne srdcom i vôlou. Napísala si: „Dnes 
nech moje srdce zvlášť dobre poslúchne všetky 
sestričky!" Tiež si poctivé uvedomovala svoje 
úspechy. „Dnes som poslúchala dobre. Chcela 
by som i ďalej byť dobrá a sestričkám vždy 
robiť radosť.“

S príkladnou vernosťou plnila svoje povin
nosti v škole a bola učiteľom na radosť. Slabé 
prsty jej veľmi sťažovaly všetky písomné prá
ce, ale predsa ich mala vždy úpravne. Jej otáz
ky a odpovede prejavovaly hlboký vnútorný 
život. Úcta k Bohu a ľuďom ju činila vždy 
veselou, čo tak blahodarne pôsobilo na dru
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hých, že zabúdali nariekať. Za každú pomoc 
bola veľmi vďačná. Hoci bola upútaná na sto
ličku a svieral ju tesný korzet, nikdy nestráca
la odvahu. Boh vyplňoval všetky jej myšlien
ky a kde je on, je pomoc, radosť a bohat
stvo ... A tak dozrievala na slnku milosti Bo
žej Bertina duša k dokonalosti.

^vätý apoštolát.
Ticho plynul vonkajší život Ber ty v ústave 

„Wieland“. A predsa tajila sa v jeho hlbinách 
láska k Bohu a k bližnému, z ktorej sa dostalo 
všetkým, kto s ňou prišiel do styku.

Áno, nikto nevedel šíriť okolo seba toľko 
radosti ako Berta. Hoci mala stále bolesti, 
nikdy nebola mrzutá a smutná a vedela výbor
ne obveselovať druhých. Výborne napodobnila 
na príklad lekárku: Dávala panenkám obklady 
a sádrové obväzy, operovala ich, predpisovala 
rôzne prostriedky na utíšenie bolesti a dávala 
rozličné odborné rady. Inokedy zas bola uči
teľkou a niekedy nebolo ani možno rozoznať, 
kde končila hra a začínalo skutočné vyučova
nie. Jej hry malý veľký výchovný vplyv na vše
tky deti v ústave. Ked napríklad hrala ťilohu 
matky, prejavovala neobyčajné pedagogické 
schopnosti. Odvykala deti nespôsobom, učila 
ich, ako sa majú chovať a stálou zmenou hry
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vedela záujem detí tak upútať, že i tie, ktoré 
sedely na svojich stoličkách skrčené bolesťou 
alebo kŕčmi, zabudly na všetko a zúčastnily S3 
veselej hry. I teraz ešte po Bertinej smrti, pla
tia jej zásady a pravidlá hry za najlepšie, a 
dodnes sa hovorí v ústave: „Bertička to robila 
takto I“

Svoje hodiny náboženstva, ktoré tak rada 
dávala, korenila humorom a veselou náladou, 
ktorou ju vždy naplňovala myšlienka na nebo, 
kde raz bude skákať a behať so zdravými úda- 
mi a bez kovovej šnúrovačky. Pri tom však 
hovorievala: „Ale nemyslite si, deti, že sa do
staneme do neba len tak celkom ľahko, ak ne
budeme skutočne dobré. Najprv musí človek 
niečo pre nebo vykonať. Kto si myslí, že tam 
Pán Boh pustí každého ľajdáka, ten sa dôklad
ne mýli. Čím viac kto na zemi leňošil, tým 
viac sa mu zakrúti hlava, až sa ocitne pri ne
beskej bráne.. . Kto má zlé svedomie, nikdy 
nemá pokoj. Stále v ňom vŕta červík, ako v 
jabĺčku. Fuj, aké je to hnusné, také červivé 
jabĺčko!“

I pri stole bola Berta samý žart a prame
ňom tejto radosti bola jej vrúcna láska k Bo
hu, ktorú živila modlitbou a obetou. Apoštolát 
modlitby a utrpenia rozšíril jej dušu, naučil 
ju hlboko sa vžívať do biedy a bôľu svojich
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druhov a stále ju ponúkal, aby neúnavne vy
prosovala vždy nové poklady svojim chrá
nencom z pokladnice Božej, lichý kútik v 
kaplnke, v spálni detí bol pre,ňu miestom mod
litby a obetí. Tu mohla hovoriť nerušene s 
Pánom Bohom a prednášať mu svoje prosby 
za kňazov, misionárov a pohanské deti. Zvlášť 
často pamätala na svoju vlasť, za ktorú často 
obetovala sv. prijímanie. Bola tiež členkou 
apoštolátu chorých a dostala na Veľký piatok 
svoj apoštolský kríž.

Použila všetky príležitosti k obetiam. „Die
ťa, dnes ťa tá šnúrovačka dôkladne tlačí,',,ho
vorila sestra ošetrovateľka raz v lete, „dnes je 
30 stupňov tepla.“ Berta však s úsmevom od
povedala: „Nech len tlačí... hriechy svierajú 
a tlačia mnohé duše ešte viac. Nedávajte mi 
ju dole, sestrička, nech radšej miesto toho od
pustí Boh niektorému umierajúcemu hriechy.“

Berta bola opravdivou dušou obety a na- 
shromaždila takto poklad dobrých skutkov na' 
obrátenie hriešnikov a na záchranu pohanských 
dietok. Čím viac sa míňalo tých niekoľko rokov, 
tým širšie kruhy apoštolátu objímaly jej dušu, 
tým viac. sa plnil jej kalich dennými obeťami, 
až ponúkla Bohu na obetnej pateue samu se
ba, ako dokonale zrelý plod. A táto obeta bola 
korunou jej skrytého hrdinstva.
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Obet života.

Uplynulý tri roky každodennej vernej mod
litby a obete za pohanské deti, za misionárov a 
všetkých kňazov. Boly to roky plodnej apoš
tolskej žatvy, ktorej úrodu pozná len P. Boh. 
Priblížily sa Vianoce 1934. Bo predvianočnej 
spovedi hovorila Berta svojmu spovedníkovi: 
,.Dôstojný pán, tie tri roky sú teda preč, ó 
ako som rada! Čo teraz? Mám zase ďalej po
kračovať v novom roku?“

„Bola si Pánu Ježšovi verná, odovzdaj sa 
mu tedy zas tak, aby s tebou naložil, ako sa 
mu páči. On sám jediný vie, či budeš ďalej 
žiť alebo bude už skoro koniec. Využi každého 
dňa ako dosiaľ a tak nestratíš žiadnu milosť, 
ani tú najväčšiu.“

Berta išla ďalej apoštolskou cestou modlit
by a obetí, až Prozreteľnosť Božia jej upravila 
cestu k najväčšiej a poslednej životnej obeti.

K Vianociam obdržala od jednej svojej tety 
kalendár detského časopisu pre mládež, ktorý 
vydávajú Salvatoriáni v Berlíne. V tomto ka
lendári našla hádanku o ceny. Vylúštila ju a 
zaslala „strýčkovi hádankárovi“. Asi za 14 
dostala odpoveď. V liste, v ktorom bolo po
tvrdenie správneho vylúštenia, soznámil jti 
strýčko s krásnym apoštolátom kňazskej sobo

279 23



ty, ktorý slúži k posväteniu kňazov a že aj ona 
môže, ako dieťa obdarené utrpením, obetovať 
všetky svoje bolesti, modlitby a práce za po
svätenie kňazov.

Ked Berta obdržala tento list, mala práve 
chrípku a ležala v svojej postieľke. Keď si 
prečítala list s tým podivuhodným posolstvom, 
ktoré ju hlboko dojalo, premýšľala stále znovu 
o svätej myšlienke kňazskej soboty. A pri vše
tkej horúčke sa jej toho dňa celkom vyjasnilo 
v duši. Po tri roky patrily všetky jej modlitby, 
práce, radosti i bolesti pohanským deťom, mi
sionárom a kňazom. Čo mohla teraz iného dať 
— keď nie svoj život?

Milosť Božia pracovala v jej duši. Jej 
prstami sa šmýkal ruženec. Oči mala obrátené 
do diaľky. Jej izba sa kiipala v žiari januáro
vého slnka. Jeden deň ubiehal ako druhý a 
všetci mysleli, že chrípka skoro prejde a Ber
ta bude zas môcť sadnúť do svojej stoličky.

„Vyhrala som hlavnú výhru“, hovorilo 
dievča sestre predstavenej. „A tou výhrou je 
pre mňa kňazská sobota. Je to veľká; svätá 
vec, tej sa zúčastním.“

V prvých dňoch nemoci potrebovala Berta 
úplný pokoj na posteli, preto smela prijímať 
len duchovne. „Sestrička, ako dlho je ešte do 
kňazskej soboty, do mojej prvej kňazskej so-
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boty?“ „Ešte 9 dní, dcéruška.“ „Teda spolu vy_ 
konáme deväť-dňovú pobožnosť, hej ?“ Sestra 
predstavená jej vyhovela a v týchto dňoch sa 
mnoho spolu modlily.

V hlbokosti tejto čistej detskej duše dozrie- 
valy hrdinské predsavzatia, zavlažované rosou 
modlitby. Najprv si to len myslela, potom sa 
to zvolna modlila so srdcom horiacim láskou: 
„Pane Bože, Berta chce dať všetko, čo jej o- 
stáva, na svoju prvú kňazskú sobotu. Daj mi 
tú milosť! O Bože, požehnaj moju vôľu a vez
mi si .. . môj ... život... za kňazov!“

Každé ráno modlila sa teraz Berta obetnú 
modlitbu za kňazov. Priblížil sa prvý piatok 
v mesiaci. Ráno sa vyspovedala, prijala Telo 
Pána Ježiša a celý deň zotrvala v modlitbe. 
Keď ju navštívil ústavný kňaz, prosila ho, aby 
čím skôr mal k deťom kázeň o úctivosti k Pánu 
Ježišovi a jeho kňazom. Odpoludnia vyjavila 
sestre predstavenej, ktorú ctila ako matku, 
veľkú záležitosť svojho srdca: ponúknem dru
hého dňa, na prvú kňazskú sobotu, Bohu svoj 
život za kňazov. Nemoc sa síce v posledných 
dňoch zlepšila, takže nikto nemyslel na nebez
pečenstvo smrti, ale Berta sa modlila a stále 
ponúkala Bohu svoj život za kňazov.

Nastala jej prvá kňazská sobota. Ráno 
jej bolo ťažšie. Pretože niekoľkokrát zvracala.
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iiiUseía sa, hoci s veľkou ľútosťou, zrieknuť svä
tého prijímania, Zato mohla takto hneď ráno 
začať deň drobnými obetami, horkými nápo- 
jami a pilulkami. „Dnes je to posledný deň1', 
hovorila predstavenej. Myslela na ukončenie 
9 dňovej pobožnosti. Ustavične túžila po sv. 
prijímaní. „Nejde ešte dôstojný pán?“ pýtala 
sa. „Nie, Berla, práve ho volali k ťažko cho
rému.“

Minulo dopoludnie. Berta sa modlila k 
Matke Božej: „Moja milá Matka, dnes je 
predsa Tvoj sviatok a moja prvá kňazská so
bota a to predsa nie je možné bez svätého 
prijímania...“ a potom dodala sama k sebe: 
„Áno, budem trpezlivo čakať, veď dnes má ešte 
dosť času prísť Pán Ježiš, len ked bude chceť 
môj život, ako obetu .. .“ V rukách mala ru
ženec a modlia sa : „Ktorého si, Panna, v chrá
me obetovala.“ Konečne prišiel dôstojný Pán, 
požehnal ju a sľúbil, že na druhý deň prinesie 
sväté prijímanie. Zadívala sa na neho udivene 
a spolu prosebne. Nikto netušil, že na oltári 
už horely sviece. Niekoľkokrát ešte prehovo
rila s prítomnými sestrami, pri tom však bolv 
jej myšlienky stále u Boha v nebesiach.

Po obede sa jej stav neočakávane zhoršil. 
„Sestrička, pravda“, pýtala sa, „ked je niekto 
ťažko chorý, nemusí byť lačný pred sv. prijí
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maním?“ Všetci vedeli, čo to znamená. Odká
zali leda pre matku Bertinu a pre kňaza. Mat
ka čoskoro prišla a dlho rozprávala so svojou 
dccruškou.

O piatej hodine bola pre deti slávnosť 
hromničiek v ústavnej kaplnke. Ich radostný 
spev bolo počuť až do detskej nemocnice. 
Nikto z detí netušil, ako to stojí s ich milou 
kamarátkou. Sestra ošetrovateľka pootvorila 
dvere a Berta sa modlila s nimi. Keď sa krás
na slávnosť skončila, pomodlil sa kňaz Otče
náš, za dieťa, ktoré tu v ústave najprv zomrie.

Po požehnaní sa malo splniť jej želanie. 
Pán Ježiš chcel prísť. Berta poprosila o biele 
šaty. Sestry splnily jej prosbu. Ale dievča sa 
ešte muselo cvičiť v trpezlivosti, lebo duchov
ný bol po druhý raz volaný k človekovi, ktorý 
utrpel smrteľný úraz. Zatiaľ pripravilv sestry 
všetko k prijatiu milého Spasiteľa. Keď sa 
kňaz vrátil, udelil Berte najprv sv. blažejské 
požehnanie a potom riekol: „Teraz ti teda 
hneď priniesem sv. prijímanie.“ — Tvár nez
nej obetnej kvetinky' žiarila radosťou a šťastím, 
ako nikdy pred tým. „Prosím“, žiadala, „po
stavte •mi posteľ tak, aby som dobre videla na 
stôl pri zaopatrovaní.“ Potom už zaznel zďaleka 
zvonček. Izba bola jasne osvetlená. Berta se
dela na posteli, oči jej žiarily, tvár jej zru-
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žovela. Ruky mala skrížené na prsiach, plná 
úcty a túžby pozdravila svojho Spasiteľa. Dve
re sa otvorily dokorán, vošly všetky sestry v 
bielych šatách a kľakly okolo najsv. Sviatosti. 
Kňaz sa modlil: „Príď, o Ježišu, príď ku 
mne!“ Berta sa modlila nahlas confiteor. 
Bola to modlitba serafína v blízkosti Božej. 
Potom nasledovalo pokorné „Pane, nie som 
hodná...“ a Berta otvorila Bobu svoje srdce. 
Pán Ježiš navždy prijal svoju malú nevestu 
do svojho vlastníctva.

Dievča žiarilo radosťou a šťastím. Mala už 
len Jednu žiadosť: bezvýhradne sa obetovať. 
„Ježišu, vezmi si môj život na moju prvú 
knazsku sobotu ... za kňazov 1“

_ ov. prijímam, ooli UIOOKO
A. hoci inokedy pri posteli umierajúceho 1 
faťa býva smutno, šírila Berta i vo svojej po- 
lednej hodine okolo seba radosť. Toto zylas i 
šťastie sa prenieslo na duchovného sprav 
na prítomné sestry. Berta sa modlila- z '>oZ.i.^ 
ako obyčajne v kaplnke, len viac nahlas a 
dečnejšie: ,„Pane Ježišu, zostaň v mojej 
ši!“ Vedela, že všetko dobre skončí, zezna^jal 
môže zostať so svojím Ježišom, ktorý P 
jej detinskú a hrdinskú obetu. Vri P ľ^tolsk^ 
domí prijala posledné pomazanie a ap
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požehnanie. Tvárila sa však celkom zvláštne, 
ani kňaz nechcel veriť, že ešte dnes umrie.
,,Berta, dobrú noc, a ráno ti zas prinesiem 
Pána Ježiša.“ Videl na nej, že by rada niečo 
povedala, ale že nechce pred Indmi. A kňaz 
zas nemohol vyzvať prítomných, aby odišli. 
Preto hľadel niekoľko okamihov skúmavo do 
očú dievčaťa. Zdalo sa mu, že je v nich skryté 
nejaké tajomstvo, hlboké a silné, ako keby 
Berta vedela viac... Na koniec riekol kňaz s 
úsmevom: „Keby si teda, Berta, bola azda už
zajtra u Pána Boha, pravda, že i za mňa 
vrúcne poprosíš?“ Oči dieťaťa zažiarily: „Áno, 
Pán Boh zaplať za všetko . .. budem sa za vás 
modliť a za všetkých tunajších... za kňa
zov... Za všetkých 1“ Jej slová boly plné 
vrúcnej vďačnosti. A tak ju našiel kňaz na 
druhý deň ráno opäť, ale mŕtvu, v jej rakvič- 
ke, s nezlomeným zrakom, v ktorom žiaril ešte 
odblesk vnútorného šťastia.

Ako sa to stalo? Po prijatí sviatosti umie
rajúcich ležala Berta spokojne v posteli. Hovo- 
nla už málo. hoci žila ešte skoro dve hodiny. 
Prosila len, aby trochu zastreli svetlo. „A ešte 
sa pomodlím večernú modlitbu.“ Keď jej vy
hoveli, zdalo sa, že spí. Naraz však spozoro- 
vala sestra, ktorá mala nočnú službu, nápadnú 
zmenu v jej tvári. I pulz jej slábol. Prítomné
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žovela. Ruky mala skrížené na prsiach, plná 
úcty a túžby pozdravila svojho Spasiteľa. Dve
re sa otvorily dokorán, vošly všetky sestry* v 
bielych šatách a kľakly okolo najsv. Sviatosti. 
Kňaz sa modlil: „Príď, o Ježišu, príď ku 
mne!“ Berta sa modlila nahlas confiteor. 
Bola to modlitba serafína v blízkosti Božej. 
Potom nasledovalo pokorné „Pane, nie som 
hodná...“ a Berta otvorila Bohu svoje srdce. 
Pán Ježiš navždy prijal svoju malú nevestu 
do svojho vlastníctva.

Dievča žiarilo radosťou a šťastím. Mala už 
len jednu žiadosť: bezvýhradne sa obetovať. 
„Ježišu, vezmi si môj život na moju prvú 
kňazskú sobotu ... za kňazov!“

Všetci, ktorí sa zúčastnili na tomto jedineč
ne krásnom sv. prijímaní, boli hlboko dojatí. 
A. hoci inokedy pri posteli umierajúceho die
ťaťa býva smutno, šírila Berta i vo svojej pos
lednej hodine okolo seba radosť. Toto zvláštne 
šťastie sa prenieslo na duchovného správcu a 
na prítomné sestry. Berta sa modlila zbožne 
ako obyčajne v kaplnke, len viac nahlas a sr- 
dečnejšie: ,„Pane Ježišu, zostaň v mojej du
ši!“ Vedela, že všetko dobre skončí, že navždy 
môže zostať so svojím Ježišom, ktorý prijal 
jej detinskú a hrdinskú obetu. Pri plnom ve
domí prijala posledné pomazanie a apoštolské
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požehnanie. Tvárila sa však celkom zvláštne, 
ani kňaz nechcel veriť, že ešte dnes umrie. 
„Berta, dobrú noc, a ráno ti zas prinesiem 
Pána Ježiša.“ Videl na nej, že by rada niečo 
povedala, ale že nechce pred ľuďmi. A kňaz 
zas nemohol vyzvať prítomných, aby odišli. 
Preto hľadel niekoľko okamihov skúmavo do 
očú dievčaťa. Zdalo sa mu, že je v nich skryté 
nejaké tajomstvo, hlboké a silné, ako keby 
Berta vedela viac... Na koniec riekol kňaz s 
úsmevom: „Keby si teda, Berta, bola azda už 
zajtra u Pána Boha, pravda, že i za mňa 
vrúcne poprosíš?“ Oči dieťaťa zažiarily: „Áno, 
Pán Boh zaplať za všetko . .. budem sa za vás 
modliť a za všetkých tunajších... za kňa
zov ... za všetkých 1“ Jej slová boly plné 
vrúcnej vďačnosti. A tak ju našiel kňaz na 
druhý deň ráno opäť, ale mŕtvu, v jej rakvič- 
ke, s nezlomeným zrakom, v ktorom žiaril ešte 
odblesk vnútorného šťastia.

Ako sa to stalo? Po prijatí sviatosti umie
rajúcich ležala Berta spokojne v posteli. Hovo
rila už málo, hoci žila ešte skoro dve hodiny. 
Prosila len, aby trochu zastreli svetlo. „A ešte 
sa pomodlím večernú modlitbu.“ Keď jej -vy
hoveli, zdalo sa, že spí. Naraz však spozoro
vala sestra, ktorá mala nočnú službu, nápadnú 
zmenu v jej tvári. I pulz jej slábol. Prítomné
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sestry prerušily polohlasné modlenie. Práve 
sa modlila ešte jedna sestra Bertinu zamilova
nú pieseň: „Žehnaj, Matka, v poslednej mi 
hodine!“ Smrť sa blížila a Matička Božia, pri
chádzala pre svoje dieťa, aby ho uviedla do 
nebeskej vlasti. Zo života obete do života svet
la. S Ber tou to bolo ako so svetlom sviečky. 
Keď svieca dohára, ešte raz prudko vzplanie 
a potom zhasne. Tak umierala Berta — na 
svoju prvú kňazskú sobotu, do posledného 
okamihu pri vedomí, v náručí nebeskej Matky.

Tu sa zdalo jednej zo sestár, že Berta chce 
niečo povedať. Ako by chcela niekoho zavolať. 
Pokúšala sa narovnať, vztiahla rúčky, ako by 
po niekom hore, jej oči vzplanuly a hľadely, 
hľadely v údive do výšky .. . Pomáhaly jej. 
podpieraly ju — ale jej oči hľadely na nes
miernu krásu. A prv než to mohly dojaté sest
ry vôbec pochopiť, vypustila Berta svoju čistú 
dušu. Jej oči však hľadely ďalej ako živé: 
„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha vi
dieť budú!“

Blahé poslanie.
Len čo Berta zomrela, vytušili všetci, kto

rí ju poznali, že odišlo s toho sveta dieťa mi
losti — miláčik Boží. Bertina posledná prosba 
k duchovnému otcovi bola, aby čoskoro preho-
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voril k deťom o úcte k Božskému Spasiteľovi 
a jeho kňazom. Touto kázňou bolo najsamprv 
jej vlastne blažené umieranie. Spovedník jej 
pri rozlúčke povedal: „Keby sa tisíce detí pri 
rozlúčke tak modlilo, pracovalo a trpelo a sa 
obetovalo, ako naša malá Berta, aké by to bolo 
požehnanie pre pôsobenie kňazov na spáse 
duší! My tu v ústave začnime najprv plniť jej 
záveť. Každý jednotlivec vo svojom utrpení a 
svojím spôsobom. Som istý, že sa tu na Bertu 
nikdy nezabudne; ešte po rokoch sa bude o 
nej hovoriť s úctou. Ked som stál pri jej 
rakve, ďakoval som tomuto dobrému dieťaťu 
za jeho dobrý príklad. Tak krásnu smrť som vo 
svojom kňazskom živote, bohatom na rôzne 
dojmy, ešte nezažil. Posledné slovo, ktoré mi 
povedala, bolo: „Za všetkých sa budem mod
liť... za kňazov...“ Neviem, čo všetko je 
v tom skryté. Berta, táto veľká duša obety, 
chcela to predo mnou utajiť, chcela si vziať 
svoje tajomstvo so sebou do neba. Ale Boh 
ho v danom čase vyjaví. Až sa dnes, alebo 
zajtra budete s Berlou s týmto svetom lúčiť, 
ďakujte’jej i vy, ctihodné sestry i vy deti! Je 
nám všetkým príkladom! Napodobňujte ju, 
žite ako ona, obetujte sa a obetujte sa ako 
ona. — za kňazov!"

Keď sa objavily prvé zprávy o tomto omi-
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'ostnenom dieťati v časopise „Manna mládeže“, 
vzbudily všade nadšený ohlas v srdciach die
tok, ktorý ich povzbudil k apoštolátu na apoš
toloch.

Hneď po Bertinej smrti odporúčali sa 
mnohí do jej prímluvy a boli vyslyšaní. Zvlášť 
dielu kňazskej soboty sa dostáva najviac po
moci. Presne za 5 rokov od výročia jej prvého 
sv. prijímania, bola schválená v Ríme výsada 
slávnostnej votívnej sv. omše pre kňazskú so
botu, keď pred tým bola táto záležitosť zvlášť 
odporúčaná jej primluve. Bertine telesné os
tatky, v ktorých žila jej veľká apoštolská du
ša, odpočívajú teraz v dubovej rakve na krás
nom mieste pri kaplnke horského cintorína 
v Heidelbergu.

Na jej hrobe sa modlia kňazi a laici, do
spelí i deti. Všetkých spojila Berta ku krás
nemu apoštolátu, ktorého cieľom je sv. kňaz- 
stvo — sv. ľud, záchrana a posvätenie ľudstva 
skrze sv. kňazov.

Imprimi potest. Bratislavae 12. Augusti 1942. P. Jo- 
sephus Lávička CSsR, visitator. Nihíľ“ obstat. 
Mons. Geysa Szucsy, censor dioec. Imprimi potest. 
Nr. 6948/1942 Tyrnaviae, die 24. Augusti 1942. 
Tlačí kníhtlačiareň Únia, Bratislava, Kolárska 5. 
— Novinové výplatné povolilo riaditeľstvo pôšt 
a telegrafov v Bratislave, číslo 2865-111-1939. 9. 1
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Družstevníctvo 

je podnikanie
i

v duchu kresťanskom

Ústredné družstvo



UMELECKÉ OBRAZY
od najlepších katolíckych umelcov sú 
najkrajšou ozdobou katolíckych domov.

Obrazy Panny Márie a Krista Pána:

Veľké: rozmery 40X50 cm gyps 
na. bielo plaltinované po . . . 120 Ks
maľované po.................................  200 Ks

Stredné: rozmery 30X35 cm gyps
na bielo platinované po . . . 100 Ks
maľované po..................................180 Ks

Malé: rozmery 20X25 cm gyps na
bielo platinované po .... 35 Ks

Obraz sv. Antona:

rozmery 40X50 cm gyps plati- 
novaný za....................................... 120 Ks

Dávam aj na splátky.

Vojtech Ježík,
obchod komisionársky obrazmi 

a plaketami,
P e z i n o k, Svätojurská 38.



Načo sa spovedať?
ŽIVOTOM č. 82 roč. V. č. 10. Cena Ks 1.—


