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 Jana sa narodila v roku 1984. Spolu so sestrou Katkou a bratom Peťom 

prežila radostné detstvo v Trnave na Kopánke. Svojim rodičom je vďačná za 

jednoduchý pohľad na svet, ktorý  vie žasnúť a tešiť sa aj z maličkostí, humor, 

ktorý nikdy nechýbal a veľkú ľudskosť a citlivosť na druhého človeka. Ďakuje 

rodine za nikdy nekončiace fandenie vo všetkých záľubách i na jej životnej 

ceste, ale najmä za prežívanie skutočnej nezištnej lásky. 

 Veľkú vďačnosť prežíva i voči saleziánskej rodine na Kopánke, ktorá sa 

jej už od jej prvých chvíľ na detských svätých omšiach v detskom zbore stala 

tiež rodinou. Pobádanie k svätosti, ktoré vnímala na stretkách, krúžkoch, 

zboroch, oratku, táboroch a akciách v nej vzbudil veľký hlad po nebi. Vďaka 

príkladu sestier, bratov a animátorov v sebe tiež pocítila túžbu venovať sa 

deťom a mladým, a odovzdávať radostnú zvesť evanjelia ďalej. Veľkou výzvou 

pre ňu boli prednášky misionárov a ich odporúčanie byť misionármi medzi 

svojimi rovesníkmi. Aj vďaka tomuto úsiliu mala veľmi pekné priateľstvá na 

Pedagogickej a kultúrnej akadémii v Modre a neskôr na Trnavskej Univerzite, 

kde študovala Učiteľstvo pre prvý stupeň.  

 Počas vysokej školy nastúpila do aspirantátu v Trnave. Po dvojročnom 

čase v komunite a poznávaní seba samej  sa Jana presťahovala do Bratislavy, 

kde pracovala ako učiteľka v cirkevnej materskej škole. Popri výchove detí 

vychovávala aj svoje vnútro a naplno sa vkladala do objavovania Božej lásky. 

Začala sa venovať aj misijnému dobrovoľníctvu a cez mládežnícku organizáciu 

Vides objímala chudobu v jej rôznych podobách a ponúkala deťom 

v Boľkovciach a v Rumunsku lásku a radosť nášho Boha. V roku 2011 sa vrátila 

do aspirantátu a postulátu v Trnave.  

 Ďalšie dva roky prežila v noviciáte v Šamoríne. V roku 2015 zložila prvé 

rehoľné sľuby. Päť rokov pôsobila v komunite v Humennom, kde si vytvorila 

krásne priateľstvá s mladými v stredisku i s rodinami z Materskej školy sv. 

Terézie z Lisieux, kde pracovala.  Je veľmi vďačná za tento požehnaný čas. 

 Posledný rok je súčasťou komunity na Hrobákovej v Bratislave, z ktorej 

všetky sestry pracujú v cirkevnej materskej škole sv. Márie Mazzarellovej. Je 

vďačná, že môže spolu so sestrami i rodinami kráčať po ceste lásky a svätosti.  

Vo veľkej vďačnosti za život, ktorý dostala ako dar, chce dnes Jana zložiť večné 

sľuby a povedať s Láskou Bohu „áno“ navždy. 

 


