Niektoré miesta spojené s úctou k bl. sr. Zdenke na Slovensku alebo nesúce jej
meno
V Podunajských Biskupiciach sa nachádza relikviár pozostatkov so sochou sr. Zdenky v Kostole sv. Kríža,
zvon sr. Zdenky a pamätná izba v objekte tohto kostola.Na cintoríne sestier sv. Kríža sú uložené jej pozostatky
spolu s ďalšími sestrami z rehole.
V Trnave je jej relikviár v Provinciálnom dome sestier sv. Kríža a vo farskom Kostole Božského srdca
Ježišovho a tiež pamätná tabuľa na Kalvárii. V Trnave bol aj jej prvý hrob. Tiež sa tam nachádza klinika
paliatívnej medicíny zriadená prof. MUDr. Vladimírom Krčmérym, DrSc. Práve na tomto oddelení sr. Zdenka
pracovala.
V Krivej na Orave sa narodila a vo farskom Kostole sv. Jozefa sa nachádza jej liatinová socha, v ktorej sa tiež
nachádzajú jej pozostatky. Tie sú takisto v Kostole sv. rodiny v Bratislave – Petržalke, kde bola Sv. Otcom
Jánom Pavlom II. blahorečená.
V Bratislave – Záhorskej Bystrici sa nachádza zase detské ihrisko a Materské centrum bl. Zdenky.
V Mariologickom múzeu v Šaštíne sa nachádza obraz, na ktorom je sr. Zdenka spolu so Sedembolestnou
Pannou Máriou, ktorý namaľoval maliar Viktor Bilčík.
Vo farskom kostole v Merašiciach pri Hlohovci sa zase nachádza medailón bl. sr. Zdenky, ktorý namaľoval
akad. maliar Pavol Čambál.
Prvá kaplnka zasvätená sr. Zdenke a obraz, ktorý je prekrytý kúskom mreže z väznice sa nachádza v Dolnom
Oháji.
V Turzovke je reliéf, pamätná tabuľa a tabuľa vďaky za dve uzdravenia na jej príhovor.
V Martine je jej zasvätená kaplnka v Cirkevnej základnej škole Antona Bernoláka.
V Rimavskej Sobote na budove bývalej väznice, kde bola sr. Zdenka väznená (teraz je to nemocnica) je
umiestnená pamätná tabuľa.
Máme aj poštovú známku bl. Zdenky, ktorá bola slávnostne inaugurovaná v Provincionálnom dome
Milosrdných sestier sv. Kríža v Trnave
Úcta k blahoslavenej Zdenke Schelingovej sa šíri aj za hranicami Slovenska.
Aké sú najnovšie informácie?
DENVER – COLORADO – USA
Zázrak na príhovor bl. Zdenky
Ukončil sa diecézny proces skúmania zázračného uzdravenia na príhovor sestry Zdenky v arcidiecéze Denver
25. februára až 2. marca. Počas slávnostnej omše členovia tribunálu zložili a podpísali prísahu mlčanlivosti a
verejne zapečatili zozbierané dokumenty. Takmer 700-stranový spis obsahuje súbor svedectiev ľudí, ktorí
poznali uzdraveného, ako aj lekárske záznamy o jeho uzdravení. Všetky materiály odovzdali do rúk postulátora,
ktorý ich spolu so zástupkyňami rehole 11. marca 2014 doručil na Kongregáciu pre kauzy svätých vo Vatikáne.
Týmto dňom oficiálne začala rímska fáza procesu skúmania predpokladaného zázraku na príhovor bl. Zdenky
Schelingovej. Ak sa preukáže, že táto udalosť je podľa lekárskej vedy naozaj nevysvetliteľná, môžeme dúfať, že
Svätý Otec, pápež František bude rozhodovať o svätorečení sestry Zdenky Schelingovej.

Keďže je máj, tak sr. Zdenka a jej modlitba so zápisníka k Sedembolestnej Panne Márii:

Obetovanie slovenského národa Sedembolestnej Panne Márii, patrónke
Slovenska
Sedembolestná Matička, obráť svoje milostivé oči na nás, ktorí sa s detinskou prítulnosťou utiekame pod tvoj materinský
plášť ako vďačné deti k dobrej Matke slovenského národa. Teba vzývali naši otcovia a milé matky viac ako tisíc rokov.
K tebe horela láska nášho národa a v teba, Matka Božia, sme s dôvernosťou a pravou pobožnosťou skladali svoju nádej.
Ó, ty dobrá Matka, plná milosti, v čase najväčších potrieb a úzkostí si na nás obrátila z výsosti nebies svoje ľútostivé oči.
Ako ranná dennica si svietila nášmu národu svetlom pravej viery, zastala si sa nás, bránila si nás pred zahubením. Ty si
nás vždy ochránila, Matka dobrej rady. Preto aj od čias apoštola svätého Metoda zaznievajú nám kvetnaté
údolia i hrboľaté vŕšky piesňou a vznáša sa zbožný hlas tvojho národa po všetkých končinách slovenskej krajiny. Ty si
jediná naša pomocnica po Bohu a okrem neho nikoho takého nemáme. Pod znakom nášho spasenia v údolí troch našich
vrchov sme ako na Kalvárii vyše tisíc rokov trpeli a hľadeli na tvoje srdce prebodnuté siedmimi mečmi a preplnené
bolesťami. Ty si vedela trpieť so svojím Synom, preto si mala súcit s utrpením nášho národa, ktorý na svete nemal nad
teba láskavejšej matky.
Keď rozjímame nad ranami nášho národa a nad siedmimi bolesťami tvojho srdca, vidíme, že si nás naučila húževnatosti
slovanskej lipy i ustavične priúčala nezúfať pod krížom života. Povzbudení touto nádejou a dôverou utiekame sa pod
tvoju ochranu. Ako národ sa cítime tvojimi deťmi a pre osobitnú ochranu, ktorou obdarúvaš náš národ, nazývame ťa
dobrou Matkou tohto národa.
Prosíme ťa, naša drahá patrónka, ochraňuj našu cirkevnú a svetskú vrchnosť, všetkých občanov i našu drahú krajinu, aby
ona obdarená i osvietená darmi Ducha Svätého slúžila za príklad zbožnosti, spravodlivosti a mravnosti. Svojím mocným
príhovorom u svojho Syna vypros nám povzbudzujúcu milosť, aby sme vlastným pričinením zveľaďovali vo svojich
dušiach katolícku zbožnosť, nadovšetko častejším svätým prijímaním, čítaním dobrých kresťanských časopisov a kníh.
Kiežby sme so štedrou obetavosťou napomáhali obnovenie chrámov, budovanie katolíckych škôl i starali sa o zveľadenie
katolíckych spolkov, o pomoc chorým a zaopatrovanie starcov a sirôt.
A ty, svätý Michal, vodca nebeského vojska, stráž aj našu krajinu, vy, svätý Cyril a svätý Metod, naši apoštoli, prihovárajte
sa v nebesách za dobrých kňazov, kazateľov a spisovateľov. Ty, svätý Vojtech, ty, svätý Bystrík, svätí biskupi a mučeníci,
vyvolajte v nás bojovného a odvážneho ducha. Svätý Ondrej a svätý Benedikt, učte nás väčšmi milovať Boha ako naše
telá a zemské majetky. A vy, košickí mučeníci, vyproste nám trpezlivosť, čo by nám pomohla premáhať zlobu tohto sveta.
A teraz, dobrá naša Matka, zahrň svojou materinskou láskou celý národ, nech ona naplní všetky doliny našej vlasti. Chráň
našu slovenskú krajinu a v nej nás všetkých ktorí sa ti oddávame telom i dušou. Ustavične buď s nami, nech ťa vždy
chceme vzývať i velebiť naveky.

