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I. Úvod

Sestry boromejky dnes v naší společnosti hrají ojedinělou roli, a to především ve zdravotnictví.

Jejich ošetřovatelská  péče  je  jedinečná,  protože vychází  z  duchovních tradic,  náboženského

poslání, solidarity a lásky k člověku. O kvalitě jejich péče svědčí také fakt, že je o ošetřování

požádal i  bývalý pan prezident  Václav Havel.  Důvěru mají  i  od současného pana prezidenta

Miloše Zemana.

Takového uznání se však sestrám nedostávalo vždy. Naopak, komunističtí politici sestry tvrdě

perzekuovali. Připravili je o majetek, vyhnali je z nemocnic a přinutili je k práci v továrnách.

Mnoho  z nich  dlouhá  léta  věznili.  Kongregaci zakazovali  přijímat  nový  dorost  a  chtěli tak

zajistit, že řád přirozenou cestou zanikne. Komunisté podezřívali sestry z pokusu o převrat a byli

přesvědčeni o škodlivosti jejich vlivu.

Přes všechen útlak si Kongregace dokázala zajistit  kontinuitu díky tajnému přijímání nových

členek.  Z ran utrpěných komunistickým útlakem se však bude ještě nějaký čas vzpamatovávat.

A to nejen tím, že ji ještě čekají rekonstrukce domů, které získala po pádu režimu zpět, bohužel

v  zdevastovaném  stavu.  Musí  se  také  naučit  působit  ve  společnosti,  která  se  dlouhým

přerušením náboženské tradice stala převážně ateistickou.

Naše generace vyrůstá v demokratické společnosti. Bereme to už jako samozřejmost a možná si

neuvědomujeme, že nás od dob nesvobody nedělí zas tak dlouhý čas. Stále mezi námi ještě žijí

ti,  kteří mohou dosvědčit,  jaký byl život  za totality.  Měli bychom tedy využít možnosti tyto

hlasy zaznamenat a nedopustit, aby se zapomnělo. 

O kongregaci jsem se začala více zajímat po osobním setkání s boromejkami v Nemocnici pod

Petřínem.  Po  dobu  čtvrt  roku  jsem  tam několikrát  týdně  docházela  za  členem  rodiny  na

paliativní oddělení. Měla jsem příležitost být svědkem citlivé péče sester a jejich zcela jiného

přístupu k umírajícím a ke smrti, než s jakým jsem se kdy setkala ve státních nemocnicích. 

Z osobní náklonnosti k sestrám boromejkám jsem si pro svou práci vybrala právě jejich řád.

Mým cílem je zprostředkovat vzpomínky sester ostatním a motivovat k dalšímu výzkumu. 

Na mé práci je zajímavé to, že nabízí svědectví o životě v řádu pohledem tří generací. Okolnosti

vstupu  do  řádu  se  významně  liší.  Dohromady  však  příběhy vytváří  mozaiku,  která  čtenáři

poskytne  vhled do  myšlení  sester,  života v  náboženské komunitě a  hodnověrné  svědectví  o

historických událostech. 
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II. Metodologie

Ve své práci používám metodu orální historie. První orálně historické rozhovory vznikaly v roce

1948 v USA pod vedením Allana Nevinse.1 Od té doby začala být tato metoda považována za

relevantní způsob zkoumání historie.2 V roce 1967 pak byla založena Oral History Association.

Ze začátku se mezi odborníky vedly spory, na jaké respondenty se zaměřit, jestli spíš na jedince

z vládnoucích pozic nebo naopak na příslušníky nižších sociálních vrstev. Ukázalo se, že volba

témat závisí na historickém vývoji dané země. V českém prostředí převládá potřeba zmapovat

bílá  místa soudobých dějin,  která nebyla možná za minulého režimu zkoumat  a kde zároveň

nejvíce hrozí nebezpečí z prodlení.3

Abrams  uvádí,  že  se  metoda  orální  historie  hojně  používá  v mnoha  společenskovědních

disciplínách jako je antropologie, sociologie, psychologie nebo etnografie. Své místo má i mimo

akademickou sféru, na příklad v soudnictví.4 

Rozvoj metody orální historie u nás byl umožněn až po roce 1989. Za první významnou práci v

tomto oboru je považován výzkum Sto studentských revolucí5 zaměřující se na listopad 1989 z

pohledu studentů. Čeští výzkumníci byli zprvu odkázáni na poznatky ze zahraničí, začali však

postupně vytvářet  vlastní  metodologii.  V návaznosti na úspěch vydané publikace a účasti na

mezinárodní  konferenci  bylo  založeno  Centrum orální  historie.  Cílem bylo  dále  zkoumat  a

rozvíjet  metodu  orální  historie,  shromažďovat  rozhovory  a  zajišťovat  předávání  získaných

znalostí a dovedností studentům. 

Již předtím vznikaly výzkumné projekty využívající prvky orální historie jako je např.  práce

historičky  Květy  Jechové  a  socioložky  Ilony  Christové  Lidé  a  společenství  Charty  77.

Souvislosti  životních  příběhů  a  občanského  hnutí  Charta  77  6, nebo  Zdeňka  Konopáska

Otevřená minulost: Autobiografická sociologie státního socialismu.7 V 90. letech pak Nadace

Gender Studies začala s realizací projektu Paměť žen8, který si klade za cíl zaznamenávat životní

zkušenosti a názory žen tří generací. Dosud shromáždily přes 500 rozhovorů. Jejich projekt se

soustředí  na  paměti  romských  žen,  Podunajské  Němky  či  oběti  holocaustu.  Životopisná

1Vaněk, M. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR: Praha, 2004, str. 26.
2Tamtéž
3Tamtéž, str. 28.
4Lynn, A. Oral History Theory; Routledge: Oxon, 2010, str. 2.
5 Vaněk, M.; Otáhal, M. Sto studentských revolucí; Nakladatelství Lidové noviny, 1999.
6 Dosud nebyly výsledky publikovány.
7 Konopásek, Z. Otevřená minulost: autobiografická sociologie státního socialismu; Karolinum: Praha, 1999.
8Womensmemory. http://www.womensmemory.net/ (accessed June 06, 2014).
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vyprávění obětí holocaustu zaznamenává ve velkém rozsahu také Židovské muzeum v Praze. 

V roce 2001 skupina novinářů a historiků založila  neziskovou organizaci Post  Bellum9,  aby

umožnili  pamětníkům sdílet  své příběhy se širokou veřejností a zachovat  jejich svědectví  o

moderních dějinách. Zaměřují se na válečné veterány, politické vězně, představitele disentu či z

represivních složek režimu – STB, KGB. Mezinárodní internetový archiv, který spravují spolu s

Ústavem totalitních režimů, Českým rozhlasem a mnoha zahraničními institucemi má ve své

databázi  již  přes  čtyři  tisíce  pamětníků.  Český  rozhlas  navíc  od  roku  2006  vysílá  cyklus

rozhlasových příběhů pod názvem Příběhy 20. století.10  

Profesor  Vaněr  pod  pojmem  orální  historie  rozumí  získávání  rozhovorů,  které  nějakým

způsobem rozšiřují poznatky o určité historické události, prožitku, aktivitě a postojích toho, kdo

rozhovor poskytuje.11Abrams dodává, že metoda orální historie nemá pevné hranice. Je flexibilní

a vyžaduje využívání i jiných vědních disciplín kupříkladu sociologii, antropologii, psychologii

atd.  Není  to pouhé odkrývání  vzpomínek,  ale kreativní interaktivní  způsob, který musí  čelit

mnoha vrstvám významů a interpetacím, které lidské vzpomínky obsahují.12 Podle Abranse je

tato metoda výjimečná v tom, že je jedinou historickou metodou, která spočívá v komunikování

s živými bytostmi.13 Výzkumník si proto musí uvědomit, že nemůže reálného člověka analyzovat

stejným způsobem jako písemné prameny. Orální historie je forma rozhovoru v reálném čase

mezi tazatelem a narátorem.14

Thompson uvádí, že orální historie může sloužit jako nástroj ke změně perspektivy při studiu

dějin, k otevření nových oblastí zkoumání a překonání mezigeneračních nedorozumění.15 Velký

přínos  orální  historie  vidí  v  tom,  že  je  umožněno  přinést  svědectví  od  lidí  zdola,  od

utlačovaných, neprivilegovaných vrstev. Zkoumání historie se podle něj stalo díky orální historii

víc demokratické,  neboť se kromě historie  mocných,  začaly sledovat také životní zkušenosti

obyčejných lidí.16Abrams pod pojmem orální historie rozumí, jak proces vedení rozhovorů se

záměrem získat o vypravěči co nejvíc informací z jejich minulosti, tak výsledek, zredigovaný

rozhovor.17 

Rozhovor může mít podobu životopisného vyprávění, kdy se snaží zmapovat co největší část

9 Post Bellum. http://www.postbellum.cz/ (accessed June 06, 2014).
10 Příběhy 20. století. http://www.rozhlas.cz/radio_cesko/pribehy (accessed June 04, 2014).
11 Vaněk, M. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR: Praha, 2004, str.53.
12 Lynn, A. Oral History Theory; Routledge: Oxon, 2010, str. 18.
13 Tamtéž.
14 Tamtéž, str. 19.
15 Thompson, P. The Voice of te past, 3rd ed.; Oxford University Press: New York, 2000, str. 8.
16 Tamtéž.
17 Lynn, A. Oral History Theory; Routledge: Oxon, 2010, str. 2.
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narátorova  života od  dětství  po  současnost.  Rozhovory jsou  vedeny v  kontextu  osobních  i

společenských  vztahů,  historických  událostí  i  každodenního  života.  Orální  historie  patří  do

kvalitativního  výzkumu,  tudíž nemůže  získané poznatky generalizovat.  Dokáže  však  přinést

hluboký vhled do života jedinců, jejich uvažování,  osobních voleb a způsobů, jak z dnešního

pohledu reflektují vlastní minulost.18

Nejdůležitější  roli  hraje  narátorova  paměť.  Paměť  nesmí  být  vnímána  jako  něco  stálého  a

pevného,  ale  spíš jako  neustále  se  proměňující  proces rozpomínání.19 V paměti se  pohybují

obrazy,  vzpomínky,  emoce a příběhy.  Paměť  není  pasivní  zásobou,  ze které si může tazatel

vybrat, co potřebuje.  Je aktivním procesem, kde se nepřetržitě vytváří významy.20Narátorovo

vyprávění představuje způsob, jakým ze své současné pozice hodnotí minulost. Získané údaje

jsou ryze subjektivní.21 Vyprávění se stává historickým pramenem, který je ovlivněn předešlými

událostmi v životě narátora i časovým odstupem.22Vzpomínky narátor podrobuje selektivnímu

výběru.23 Může mluvit jen o těch, které ho ukazují v dobrém světle. Také se může stát, že si

upřímně na něco nebude pamatovat, pomíchá jména a data a zamění postavy a místa. Může také

mluvit  jen  o  těch  událostech,  které  sám  považuje  z  historického  hlediska  za  podstatné.24

Doktorka Morávková má pozitivní zkušenosti s tím, když v takovém případě nechala narátory,

aby sami vybírali témata, kterým se chtějí v rozhovoru věnovat a při vhodné příležitosti obrátila

směr k jiným okruhům. Doporučuje, aby tazatel, v případě, že taková příležitost nenastane, na

určitá fakta rezignoval, zajistil tak pohodlí vypravěči a obrátil se na jiné zdroje.25 

Rozhovor probíhá tak,  že tazatel naslouchá narátorovi obeznámenému předem s charakterem

výzkumného projektu, povzbuzuje ho k dalšímu vyprávění a toto vyprávění zaznamenává na

diktafon. Cílem je do vyprávění co nejméně zasahovat.26

Nahraný  rozhovor  se  následně  přepíše  a  je  možné  ho  pak  podrobit  dalšímu  zkoumání.27

Redigovaný  přepis  má  být  srozumitelný  a  čtivý.  Příběh  je  zhuštěn,  jsou  minimalizovány
18 Vaněk, M. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR: Praha, 2004, str. 53. 
19 Vaněk, M.; Mücke, P.; Pelikánová, H. Naslouchat hlasům paměti; Teoretické a praktické aspekty orální historie; 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR: Praha, 2007, str.62 -70.
20 Lynn, A. Oral History Theory; Routledge: Oxon, 2010, str. 79.
21 Vaněk, M.; Mücke, P.; Pelikánová, H. Naslouchat hlasům paměti; Teoretické a praktické aspekty orální historie; 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR: Praha, 2007, str.20.
22 Vaněk, M.; Mücke, P.; Pelikánová, H. Naslouchat hlasům paměti; Teoretické a praktické aspekty orální historie; 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR: Praha, 2007, str.20.
23 Ritchie, A. D. Doing Oral History; A practical Guide, 2nd ed.; Oxford University Press: New York, 2003, str. 117.
24 Vaněk, M.; Mücke, P.; Pelikánová, H. Naslouchat hlasům paměti; Teoretické a praktické aspekty orální historie; 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR: Praha, 2007, str.66.
25 Morávková, N. Teorie a metodologie orální historie. Memo [Online] 2012, 5-13. 
https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrRXlUNW9WcTNXZDA/edit (accessed June 11, 2014).
26 Tamtéž, str. 89.
27 Tamtéž, str. 82. 
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odbočky. Vynechávají se floskule a výplňková sdělení tam, kde ztěžují orientaci v textu, zároveň

jsou však zanechány tam, kde zastupují charakteristický rys narátorovy mluvy. Profesor Vaněk

neupravuje tvary obecné češtiny do spisovné podoby, ponechává v původní podobě gramatická

pochybení narátora i specifika narátorovy syntaxe.28 Já  jsem rozhovory přepsala do spisovné

češtiny. Sestry si dávají  záležet, aby jejich jazyk byl kultivovaný. Bylo by neetické stavět se

proti tomu tím, že bych v textu nechala hovorové výrazy. V některých případech jsem zanechala

výrazy obecné češtiny tam, kde se mi to zdálo přirozené a vhodné a kde to nepůsobilo  jako

chyba vypravěčky,  ale  naopak jako  specifický rys osobnosti.  Zásadou je,  že se zredigovaný

přepis posílá k autorizaci. 

Výběr vzorku

Při výběru vzorku jsem postupovala metodou sněhové koule.29 Oslovila jsem sestru Angeliku,

zda by mi nedoporučila nějaké sestry. Kritérium bylo, aby příběh dotyčných ještě nebyl nikde

publikován a aby byl vzorek co nejvíc různorodý.30 Bylo tedy žádoucí, aby sestry pocházely z

různých míst,  působily v různých komunitách a lišily se i věkem.  Cílem bylo získat  pohled

různých generací na život v klášteře. 

Sestra Angelika vyslechla mou prosbu a požadavky a pomohla mi s oslovením sester. Sešly jsme

se  v  Praze  v  domě sv.  Notburgy,  kterému  sestry přezdívají  mateřinec,  protože zde  spolu  s

komunitou  sester  sídlí  generální  rada  Kongregace.  Sestra  Angelika  obvolala  čtyři  sesty.

Představila mě a mou práci a zeptala se, zda by byly ochotné si se mnou popovídat. Ujišťovala

se také, jestli ještě nikde se svým příběhem nevystupovaly. Sestry se většinou více ptaly, o čem

rozhovor bude. Sestra Angelika jim po dohodě se mnou odpovídala, že se zajímám o jejich vstup

do kláštera a o jejich působení v něm. Všechny poté bez delšího přemlouvání souhlasily. Sestra

jim ještě rozeslala e-maily a mně předala jejich jména, adresy a telefonní čísla. Dostala jsem tak

kontakt na čtyři sestry. Dvě z nich působily v Praze, ostatní pak ve Městě Albrechticích, z toho

jedna byla sestra představená, která mi zprostředkovala další sestry. Získala jsem tak dohromady

šest vypravěček.

Uvědomuji si,  že sestra Angelika a sestra představená v Městě Albrechticích měly touto rolí

velký vliv na budoucí vývoj mé práce. Vybíraly vypravěčky podle vlastního mínění a toho, co se

jim zdálo nejlepší, nejvhodnější a nejzajímavější. Sama jsem pouze sdělila svůj požadavek na
28 Tamtéž, str. 89.
29 Hendl, J. Kvalitativní výzkum, základní metody a aplikace, 1st ed.; Portál: Praha, 2005, str. 154.
30 Tamtéž
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různorodost a na to, aby příběhy sester ještě nebyly nikde zpracovány. Výběr vzorku jsem dále

neprověřovala,  plně  jsem v tomto  důvěřovala sestrám.  Bez  zprostředkovatele bych kontakty

v komunitě získávala těžko, proto se mi tento způsob zdál jako nejvhodnější. 

Po získání rozhovoru se sestrou Bonfilí jsem zjistila, že v roce 2009 vystupovala v diplomové

práci psané na Univerzitě v Pardubicích.31 Mnou získaný rozhovor se mi ale zdál natolik cenný,

že  jsem  se  ho  stejně  rozhodla  pro  práci  použít.  V  závěrečné  analýze  využívám  dat

prezentovaných ve zmíněné diplomové práci k porovnání s těmi, které jsem získala já. 

Každou ze sester jsem poprvé kontaktovala e-mailem.  Leavyová upozorňuje, že by při prvním

kontaktování  narátorů by jim  výzkumník  měl  jasně  sdělit,  co  jejich potencionální  účast  ve

výzkumu bude znamenat. Měl by brát ohled na to, že mnoho lidí není obeznámeno s termínem

orální  historie.  Také  musí  zmínit  etické  aspekty  výzkumu  o  dobrovolné  účasti  a  ochraně

osobních dat.32

Držela  jsem se tedy těchto doporučení.  Představila  jsem sebe a záměr své práce a znovu je

požádala o rozhovor. Stručně jsem nastínila témata. Nechtěla jsem sdělit  mnoho konkrétních

otázek,  aby  vyprávění  nebylo  dopředu  příliš  připravené.  Zavázala  jsem se  k   bezpečnému

zacházení  se  získanými  informacemi.  Navrhla  jsem,  že  pokud  budou  souhlasit,  na  začátku

příštího roku se domluvíme na konkrétním datu setkání. Všechny sestry mi obratem odpověděly.

Již o mně věděly od sestry Angeliky. První reakce byly pozitivní. Byly ochotné se sejít a pomoci

mi. Po celou dobu naší internetové konverzace byly vzkazy od sester velmi srdečné, pokaždé mi

přály, aby se mi psaní bakalářské práce dařilo a ať mě doprovází Bůh.

Nejprve jsem se rozhodla uskutečnit rozhovory se sestrami v Praze. 1. března jsem se domluvila

se sestrou Mirjanou, že za ní přijdu do Nemocnice pod Petřínem, až bude mít po službě. Druhý

rozhovor  následoval  hned  5.  března se  sestrou Simeonou v mateřinci  ve  Šporkově ulici.  K

sestrám do  kláštera  v  Městě Albrechticích jsem se  vydala  9.  dubna  a zůstala  jsem tam do

druhého dne.

31 Sedláková, M. Ve jménu lásky. Život a činnost řádových sester na přelomu 2. a 3. tisíciletí.; Univerzita Pardubice, 
2009. 
32 Leavyová, P. Oral History; Understanding Qualitative Research; Oxford University Press: New York, 2011, str. 35.
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Vedení rozhovorů

Podle  Leavyové  by  měl  čtenář  mít  přehled  o  zvolených  tématech  a  otázkách,  průběhu

rozhovorů, přístupu tazatele k vypravěčům a  jeho aktivní roli ve výzkumu.33

Otázky jsem sestavovala na základě studia historické literatury a kronik Kongregace. Okruhy se

lišily podle toho, z které generace sestra byla. Mým cílem ale bylo nechat narátorky co nejdéle

spontánně mluvit a získat tak od nich co nejvíce informací. Když totiž tazatel klade příliš otázek,

zaměřuje  se  na  oblasti,  který  on sám pokládá  za  důležité.  V tom případě  hrozí,  že  budou

opomenuta data, která jsou podstatná pro narátora. 

Každý rozhovor jsem začínala tím,  že jsem se nejprve krátce představila.  Orální  historici se

shodnou, že pro získání kvalitních rozhovorů je nutné získání důvěry narátora. Doporučuje se

před rozhovorem mluvit chvíli otevřeně o sobě a nezdráhat se odkrýt něco ze svého soukromí.34 

Vždy jsem sestrám vysvětlila průběh rozhovoru s tím, že ze začátku nebudu do jejich vyprávění

vůbec zasahovat. Pak jsem vybídla narátorky k vyprávění. Nejjednodušší bylo zeptat se, kde se

narodily.  Sestry se  od toho  většinou odrazily  a  plynule  navázaly popisem rodného  města a

rodinného zázemí.

Když  už nevěděly,  jak  pokračovat,  začala  jsem klást  rozvíjející  otázky.  Podle  Ritchieho  to

vyžaduje jak předchozí rešerši, tak schopnost spontánně reagovat na to, co narátor řekl.35 Účinné

bylo projevit zájem o událost, o které se narátorka jen zběžně zmínila, přiznat, že jsem o tom

ještě neslyšela a jestli by mi o tom nemohla říct víc. Je doporučeno používat otevřené otázky.36

Ptala  jsem  se  například:  Mohla  byste  mi  prosím  popsat,  jak  probíhala  formace  v  tajných

komunitách? Dále jsem zjišťovala, jak sestry vnímaly různé události. Kladla jsem otázky typu:

Jak jste prožívala sametovou revoluci? Jak jste se cítila, když odsoudili matku Bohumilu? 

Připravila jsem si také témata, která se zaměřovala na přijímání nové identity, vnímání reakcí

rodiny a každodenní život v komunitě. Na příklad: jak na vaše rozhodnutí reagovala rodina? Jak

jste se cítila v řeholních šatech?  

Ujistila jsem se, zda sestrám nebude vadit, když si rozhovor budu nahrávat na diktafon. Sestry

se proti tomu nestavěly odmítavě. Doporučuje se zaznamenat, jak se narátoři cítili, jak moc byli

33 Leavyová, P. Oral History; Understanding Qualitative Research; Oxford University Press: New York, 2011, str. 137.
34 Sommerová, B. W.; Quinlanová, M. K. The Oral History Manual; AltaMira Press: United Kingdom, 2002, str. 101, 
Vaněk, M.; Mücke, P.; Pelikánová, H. Naslouchat hlasům paměti; Teoretické a praktické aspekty orální historie; Ústav 
pro soudobé dějiny AV ČR: Praha, 2007, str. 103.
35 Ritchie, A. D. Doing Oral History; A practical Guide, 2nd ed.; Oxford University Press: New York, 2003, str. 104.
36 Sommerová, B. W.; Quinlanová, M. K. The Oral History Manual; AltaMira Press: United Kingdom, 2002, str. 68.
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během rozhovoru uvolnění nebo napjatí.37

U sestry Vilmy jsem si  všimla,  že byla  z přítomnosti diktafonu trochu  nervózní  a  příliš  se

kontrolovala, jak mluvila. Ze začátku si dávala pozor na to, aby mluvila spisovně, po čase její

mluva sklouzla do hovorové češtiny, za což se po chvíli omluvila s tím, že jí  to je ale bližší.

Když jsem pak na úplném konci nahrávání ukončila,  sestra se ještě jednou ujistila, zda už je

diktafon opravdu vypnutý a začala se se mnou bavit uvolněněji a důvěrněji. Pro sestru Mirjanu

představoval tón zapnutí diktafonu pobídku k vyprávění.  Po nějaké době se k němu obracela

jako k měřiči času. Ptala se, jestli mu ještě vůbec vydrží baterka nebo jestli už musíme končit.

Většinou se  mi  sestry zdály uvolněné,  žertovaly a smály se.  I  když  sestra  Simeona  mi  po

rozhovoru sdělila, že byla nervózní. 

Doktorka  Morávková  zastává  názor,  že  neexistuje  univerzální  postup  pro  vedení  orálně

historických rozhovorů. Rozhovory je potřeba přizpůsobit individuálním podmínkám.38 I v mém

případě probíhal každý rozhovor trochu jinak. 

Sestra  Simeona  i  sestra  Mirjana  postupovaly  ve  struktuře  vyprávění  podobně.  Asi  hodinu

konstruovaly svůj příběh, začaly popisem dětství, potom rozhodnutím pro vstup do kláštera atd.

Já jsem si přitom dělala poznámky. Když už nevěděly jak dál, kladla jsem jim dotazy. 

Sestra Bonfilie skončila své samostatné vyprávění výrazně dříve a začala se ptát, co by mě ještě

zajímalo. Sestra Pia potřebovala více pobídek k vyprávění.  Na to upozorňuje i Ritchie,  že si

narátoři vytvářejí předpoklady o tom, na co se jich bude tazatel ptát, anebo se přímo zeptají, co

chce tazatel slyšet. Podle něj zde má vliv věk i gender tazatele.39 Sestry by jinak odpovídaly

muži nebo starší ženě. Ujišťovaly se a zjišťovaly,  co je pro mě zajímavé a potřebné vědět. V

těchto případech jsem se snažila sestry povzbudit, že celý jejich životní příběh je zajímavý, a

motivovat je k pokračování. 

Jinak to proběhlo u Jany, která mě sama na začátku poprosila, zda bych jí nepokládala otázky, na

které by mohla odpovídat, že to tak pro ni bude snadnější. 

Sestra Vilma začala svůj příběh vyprávět opatrně, o některých věcech se jenom zmínila a příliš

je nerozvíjela. Byla jsem ráda, že se mi ji po čase povedlo přimět k tomu, aby se k určitým

tématům,  hlavně  co  se  týkalo  rodinných  záležitostí,  vrátila  a  mluvila  o  nich  podrobněji.

Rozhovor se povedl i  v tom, že pokračoval i dlouho po vypnutí diktafonu. Druhý den se za

37 Vaněk, M.; Mücke, P.; Pelikánová, H. Naslouchat hlasům paměti; Teoretické a praktické aspekty orální historie; 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR: Praha, 2007, str. 111.
38 Morávková, N. Teorie a metodologie orální historie. Memo [Online] 2012, 5-13. 
https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrRXlUNW9WcTNXZDA/edit (accessed June 11, 2014).
39 Ritchie, A. D. Doing Oral History; A practical Guide, 2nd ed.; Oxford University Press: New York, 2003, str. 100.
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mnou  sestra ještě zastavila, aby mi dopověděla to, o čem se zapomněla zmínit. 

Všechny rozhovory trvaly většinou  kolem dvou  hodin.  Se  sestrou  Bonfilií  jsme  zhruba  po

hodině  udělaly přestávku,  protože chtěla  jít  na  mši.  Se sestrou Vilmou jsme  také  rozhovor

proložily krátkou pauzou. Ostatní rozhovory probíhaly vcelku. Každou sestru jsem si na závěr

ještě vyfotila. Pro žádnou to nepředstavovalo problém.

Výzkumníci se  shodnou,  že je  žádoucí  vyjít  narátorům vstříc  s  volbou  místa pro rozhovor.

Prostředí by mělo být klidné a mají se v něm cítit pohodlně.40 

Všechna  setkání  se  odehrála  v  různých  hovornách.  Za  sestrou  Mirjanou  jsem  přišla  do

Nemocnice pod Petřín, kde jsme se odebraly do malé místnosti na konci lůžkového oddělení.

Rozhovor se sestrou Simeonou se uskutečnil v  domě sv.  Notburgy v místnosti v přízemí.  V

Městě Albrechticích pak za mnou sestry chodily do hovorny, což byl zároveň pokoj, kde jsem

byla ubytovaná. 

Rozhovory jsem si v nejbližší době po uskutečnění poslechla a přepsala. Rozhovor je možné

přepsat  nejprve  doslovně.  Ačkoli  Leavyová  říká,  že  to  není  nezbytné  a  je  možné  se  pouze

soustředit na důležité části, přiznává, že tím může výzkumník některá podstatná data ztratit.41

Proto jsem rozhovory přepsala doslovně  a poté jsem s nimi  dále pracovala,  zkracovala je  a

upravovala.  Po  poslechu  prvního  rozhovoru  jsem si  uvědomila,  jak  napříště  zlepšit  způsob

kladení otázek a na co více zaměřit. Ověřovala jsem také, zda se události, o kterých se sestry

zmiňují, časově shodují s tím, jak je zařazuje kronika Kongregace nebo jiná literatura.

Zredigované rozhovory jsem posílala sestrám k autorizaci.  Se sestrou Simeonou jsme se pak

znovu  sešly  a  sestra  mi  v  některých  nejasných  částech  upřesnila  význam  sdělení.  Také

navrhovala, jaké pasáže by se mohly napsat lépe. Nesnažila se věci vyložit jinak, než jak učinila

původně, neměnila ani smysl své první výpovědi. Spíše chtěla vše co nejvíce upřesnit, aby vše

vyznělo  doopravdy tak,  jak  to  vnímá.  Sestra se tak podílela  na tvorbě svého  životopisného

příběhu,  což  zvyšuje  jeho  kvalitu.  S  ostatními  sestrami  jsem  konzultovala  po  e-mailu.

Respektovala jsem přání sester na případné drobné úpravy ve vyprávění. 

Od každé sestry jsem si vyžádala písemný souhlas s použitím získaných dat. Sestry souhlasily s

publikováním  svých  příběhů  pod  pravým  jménem.  Svolily  také  s  uveřejněním  fotografií.

Celkově jsem se snažila co nejméně narušit běžný rytmus řádu. Při rozhovorech jsem nenutila

vypravěčky mluvit o něčem, co je rozrušovalo. Ačkoli sestry nikdy nepřiznaly, že jsou unavené,

40 Leavyová, P. Oral History; Understanding Qualitative Research; Oxford University Press: New York, 2011, str. 44, 
Vaněk, M.; Mücke, P.; Pelikánová, H. Naslouchat hlasům paměti; Teoretické a praktické aspekty orální historie; Ústav 
pro soudobé dějiny AV ČR: Praha, 2007, str. 98.
41 Leavyová, P. Oral History; Understanding Qualitative Research; Oxford University Press: New York, 2011, str. 49.
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nikdy jsme bez přestávky nevedly rozhovor delší než dvě hodiny. 

Moje pozice ve výzkumu

Sestra Angelika mě všem sestrám představovala jako dceru sekretářky na škole, kde studovala.

Já jsem o sobě mluvila jako o studentce, která chce o kongregaci psát bakalářskou práci.  Sestry

se zajímaly, co přesně studuji a jak bude práce vypadat. Sestra představená a sestra Mirjana se

mě také zeptaly na můj osobní postoj k náboženství. Odpovídala jsem upřímně. Říkala jsem, že

nejsem pokřtěná,  ale  že se o  víru zajímám a v současnosti o  ní,  i  díky psaní  práce,  hodně

přemýšlím. Sestra představená to ocenila a povzbudila mě, abych byla trpělivá. Poté mě vzala

do kaple a řekla mi, že tam mohu kdykoli přijít a meditovat. Také mi nabídla, abych se přišla

druhý den ráno podívat na mši. Stejně pozitivně to brala i sestra Mirjana, která mi velmi ochotně

radila,  kam se  mám jít  podívat  do  kostela.  Moje  otevřenost  k  víře  podnítila  u  sester  ještě

přívětivější přijetí.  

Je ideální, když se ženami vedou rozhovory ženy.42 V tomto směru jsem tedy byla ve výhodné

pozici.  Sestry mi většinou chtěly co nejvíc pomoci,  ať už s bakalářskou prací, tak s čímkoli

jiným. Měla jsem dojem, že se mi často snaží předat nějakou radu, či životní moudro. Čím starší

sestra byla, tím se přirozeně náš vztah měnil do role učitel, žák. Nejvíce jsem to vnímala u sestry

Bonfilie, která občas sama radu nebo doporučení uvedla tím, že tohle říká jenom pro mě. Ke

konci  mi  slíbila,  že  se  za  mě  bude  modlit.  To,  že  je  tazatel  mladší,  je  v  orální  historii

nejčastějším případem.43 Snažila  jsem se toho využít  ve svůj prospěch a zdůraznit,  že mám

zájem dozvědět se  víc o době, kterou jsem nezažila.

U čekatelky Jany jsem měla pocit, že k sobě máme nejblíže, což bylo způsobeno nejen věkem,

ale  i  tím,  že  Jana  je  v  komunitě nová a nemá  ani řádový oděv,  což mezi  námi smazávalo

hierarchii. 

Všimla jsem si, že sestry často vyprávěly historky, ve kterých figurovali mladí lidé. Je možné, že

to bylo tím, že se mi snažily více přiblížit. Sestra Simeona také uvedla několik příběhů o tom,

jak se v jejím okolí někdo, kdo už byl dospělý, náhle obrátil na víru. Ačkoli se neptala, jestli

jsem věřící, zřejmě vycítila zvědavost, a proto se mi snažila ukázat, jaké možné cesty vedou k

víře a jak často k obrácení dochází.

Docházelo tedy k vzájemnému ovlivnění. Sestry zajisté ovlivnil můj věk, braly mě jako někoho,
42 Vaněk, M.; Mücke, P.; Pelikánová, H. Naslouchat hlasům paměti; Teoretické a praktické aspekty orální historie; 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR: Praha, 2007, str. 99.
43 Tamtéž
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komu mohou předat životní rady, což se pak odráželo v rozhovorech. Já jsem byla ovlivněna

tím, že jsem ke starším vypravěčkám pociťovala respekt a jejich doporučení jsem brala vážně.

Vliv mohlo mít i to, že nejsem katolička. Sestry se mi tak snažily některé věci víc vysvětlovat.

Zároveň mohly pociťovat nedůvěru. Možná ale měly pocit, že je šance na obrácení, a i to mohlo

ovlivnit jejich odpovědi. 

Sestry ke mně byly vždy velmi pohostinné. Sestra představená v Městě Albrechticích se mě spíš

z legrace ptala, zda jsem se k nim nebála přijet, že se kláštera lidi většinou bojí. Ubytovala mě v

hovorně,  kde  jsem také prováděla všechny rozhovory.  Sestru představenou jsem ze  začátku

ujišťovala, že si o mě nemusí dělat starosti, že se klidně sama, co se týče jídla, obsloužím. Rázně

mě však upozornila, že mi jídlo vždy někdo přinese, protože kuchyně už je v klauzuře a tam

nesmím. 

Sestry mi většinou za rozhovor děkovaly. Vypadalo to, že pro ně nebyl něčím zatěžujícím nebo

nepříjemným. Souvisí to nejspíš i s tím, čeho si všimly výzkumnice v projektu Paměť žen. Podle

jejich průběžných výsledků většina žen sestavovala svůj příběh poprvé a rozhovor jim pomohl

získat nový náhled na vlastní život a posílil jejich sebevědomí tím, že se někdo cizí o jejich život

zajímal.44

Analýza a interpretace

Analýza v orálně historickém výzkumu není nutná, pokud je cílem výzkumu přinést svědectví

respondentů  k  určité  historické  události,  procesu  nebo  období.  Postupovala  tak  např.  Dana

Musilová v historicko-biografickém výzkumu, ve kterém zachycovala životní příběhy ročníku

1924.45 Zjišťovala,  jakými cestami se ubíral život  respondentů,  zajímala  se tak o konkrétní

lidský osud v kontextu "velké historie". Jiní historikové se domnívají, že cílem oralní historie je

pochopit sledované události či příběhy a kladou důraz na analýzu a interpretaci.46

Já vycházím z toho, že už jen publikování svědectví sester osloví širší veřejnost a motivuje k

dalšímu  výzkumu.  V analýze  pak  volím některé  z  postupů,  které uvádí  profesor  Vaněk.47V

rozhovorech  jsem  si  všímala  toho,  s  jakým zájmem sestry  mluvily  o  určitých  tématech.48

44 Womensmemory. http://www.womensmemory.net/cesky/vysledky.asp (accessed June 13, 2014). 
45 Musilová, D. Životní příběhy ročníku 1924 : lidský osud v dějinách 20. století : historicko-biografický výzkum; Ústav 
pro soudobé dějiny AV ČR.: Praha, 1995.
46 Vaněk, M. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR: Praha, 2004, str. 98.
47 Tamtéž, str. 98.
48 Tamtéž, str. 111.
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Zamýšlela jsem se nad tím, co mohlo ovlivnit jejich vstup do kláštera. Pozornost jsem věnovala

také specifickému způsobu uvažování sester o rodině a životě v komunitě. Samotné rozhovory

pak sestavuji chronologicky.49 Pro zajištění co největší autenticity užívám dlouhé citace. Každý

rozhovor také doplňuje fotografie uchazečky, což umožňuje spojit si příběh s konkrétní osobou.

Pro zařazení rozhovorů do historického kontextu uvádím přehled historie řádu. 

III. Historie řádu

Vznik  Kongregace  se  datuje  k  roku  1652  do  Francie.  Po  třicetileté  válce  zde  bylo  mnoho

zraněných  a morem nakažených lidí. V městě Nancy působil advokát Josef Chauvenel, který se

rozhodl, že bude bez nároků na honorář pomáhat chudým kolem sebe. Bezplatně jim poskytoval

právnické služby  a staral se také o nemocné. Měl při sobě i několik pomocnic. Chtěl, aby se

nadále pomáhalo potřebným a to i po odeznění největší krize. Sám ve 31 letech morové nákaze

podlehl.  Jeho  posledním přáním před  smrtí  bylo,  aby  byl  založen  Dům milosrdenství  pro

nemocné a trpící. Jeho otec Emanuel Chauvenel prosbu svého umírajícího syna vyslyšel a 18.

června 1652 Dům otevřel50. Karel Boromejský byl italský biskup a kardinál, který v roce 1567,

když v Miláně vypukl mor,  začal všemi svými silami pomáhat  nemocným.  V průčelí Domu

milosrdenství  stála  jeho  socha. Proto si ho sestry vyvolily za svého patrona. Nejprve se jim

říkalo Služebnice Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa. Brzy jim ale lidé ve spojitosti s Karlem

Boromejským  začali  říkat  sestry  boromejky.51 A  jelikož  svou  práci  vykonávaly  vytrvale,

odhodlaně  a  s  láskou,  zasloužily  si  přízvisko  Milosrdné.52 Sestry se  začaly  řídit  řeholí  sv.

Augustina upravené Františkem Saleským. 

6. května 1663 panovník řád schválil a o pár dní později se k tomu přidalo i povolení od biskupa

z Toulouse53 Generální vikář premonstrátského řádu Epifanius Louys vypracoval stanovy řádu.

Během Velké Francouzské revoluce špitál zanikl. Císař Napoleon ale v roce 1804 souhlasil s

jeho obnovením. V průběhu 19. století se Kongregace rychle rozšiřovala i do ostatních zemí.

Samostatná centra Kongregace vznikla v Praze (1841), Trevíru (1872), v Mikolowě (1939), ve

Vídni  (1945),  v  Grafschaftu  (1948)  a  ve  slezské  Třebnici  (1984).  V roce  1970  boromejky

založily  společnou  federaci.  Sestry  se  vydaly  i  na  misie  do  Afriky,  Ameriky,  na  Arabský

poloostrov i na Dálný východ. 
49 Tamtéž, str. 102.
50 Hrudníková, M. Řeholní život v českých zemích; Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří, 1997, str. 181.
51 Vlček, P.; Sommer, P.; Dušan, F.; et al. Encyklopedie českých klášterů, 1st ed.; Libri: Praha, 1997, str. 112.
52 Hrudníková, M. Řeholní život v českých zemích; Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří, 1997, str. 181.
53 Tamtéž, 181. 
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Kongregace si odjakživa kladla za hlavní úkol vykonávat charitativní činnost ve zdravotnických

a  sociálních  zařízeních,  v  nemocnicích,  domovech  důchodců,  sirotčincích,  chudobincích,

opatrovnách, ústavech pro mentálně postižené a v ženských trestnicích. 54

Příchod boromejek do Čech

Příchod  boromejek  do  Čech  je  spojen  s  univerzitním profesorem Aloisem Klárem.  Ten  se

věnoval  dobročinné  činnosti,  pomáhal  zejména  slepým lidem.  Založil  se  svou  manželkou,

synem a jeho ženou v Praze na Hradčanech „Ústav pro slepé děti.“ Doslechl se o jedinečných a

schopných sestrách boromejkách a napadlo ho, že požádá svého přítele,  kanovníka Heřmana

Dichtla,  aby vyslal  dvě  české dívky do  Francie,  aby se od sester  mohly učit.  V roce 1834

vstoupily dívky v klášteře v Nancy do noviciátu. Za rok následovaly další dvě. Na svátek sv.

Václava roku 1837 se spolu s francouzskou sestrou Marií Terezií Helvigovou, budoucí generální

představenou, vrátily sestry do Čech.55 Začaly pracovat v Praze na Klárově v ústavu slepců.

Dostávalo se jim finanční podpory od sourozenců Františka a Heleny z Lobkovic a tak mohly po

čase  založit  vlastní  mateřinec  s  Nemocnicí  sv.  Karla  Boromejského  pod Petřínem na  Malé

Straně.56 Druhým působištěm se stal v Praze ústav Sv. Notburgy. Dále vybudovaly nemocnici v

Prčicích,  ústav pro nalezence (ze kterého  se  pak stala  ženská trestnice)  v  Řepích, exerciční

středisko  v  Teplicích,  nemocnici  a  školu  v  Třeboni,  nemocnici  v  Českých Budějovicích,  v

Liberci, v Litoměřicích a mnoho dalších domů. 

Druhá světová válka

Kongregace  během  druhé  světové  války  podporovala  rodiny  uvězněných,  sháněla  pro  ně

potraviny, v některých filiálkách poskytovala mezi nemocnými úkryt  partyzánům. Sestry také

posílaly  balíčky  s  jídlem  do  koncentračních  táborů  a  vězení.  Spolupracovaly  také  s

monsignorem Šrámkem před válkou i po jeho návratu z emigrace.57 Ke konci války ještě před

Pražským povstáním se boromejky rozhodly vydat do bran Terezínské pevnosti, aby poskytly

první pomoc uvězněným. Pražské gestapo jim v tom vytrvale bránilo. Po dlouhém vyjednávání

získaly tři sestry povolení  a  vydaly se na  cestu.58 Až za tři dny po  nich přijel do  Terezína
54 Vlček, P.; Sommer, P.; Dušan, F.; et al. Encyklopedie českých klášterů, 1st ed.; Libri: Praha, 1997, str. 113.
55 Hrudníková, M. Řeholní život v českých zemích; Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří, 1997, str. 182.
56 Vlček, P.; Sommer, P.; Dušan, F.; et al. Encyklopedie českých klášterů, 1st ed.; Libri: Praha, 1997, str. 113.
57 Vlček, V.; et al.; Ženské řehole za komunismu, 1948 - 1989; Matice cyrilometodějská s.r.o.: Olomouc, 2005, str. 216
58 Vlček,  V.; et  al.  Obrazová příloha.In  Ženské řehole za komunismu,  1948 -  1989; Matice cyrilometodějská s.r.o.:
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Červený kříž a lékaři.59 Sestry převážely zraněné k ošetření do Nemocnice pod Petřín. Prvních

85 vězňů dorazilo 30. dubna. Sestry je všechny vykoupaly, ošetřily a nasytily. Vydezinfikovaly

jejich  roztrhané  oděvy  a  jelikož  tyto  kusy  látky  většinou  už  vůbec  nemohly  sloužit  jako

oblečení, začaly jim shánět nové. Obyvatelé Malé Strany jim v tom pomáhali, darovali vězňům

oblečení,  boty a další  potřebné  věci.  Dohromady se  takto sestry postaraly o   více  jak  400

zraněných. Nechávaly je  dále v ošetření  u  nich v Nemocnici a  ty,  jejichž stav už nebyl tak

kritický, přestěhovaly do Lobkovického paláce, kam jim nadále nosily jídlo a prádlo.60 Během

Pražského  povstání  sestry  ošetřovaly  zraněné.  Zahrada  jejich  Nemocnice  byla  neustále

ostřelována automatickými zbraněmi, Nemocnici zasáhl granát.61

Po skončení války muselo odejít mnoho německých sester. V souvislosti s tím byly zavírány

některé filiálky. I generální představená, Klementina Zaunmüllerová, byla německé národnosti.

Předala tedy vedení české vikářce Silvestrině Šímové. 5. května 1945 byla na Nemocnici od

Petřínem uvalena  národní  správa,  která byla  odvolána  až rozhodnutím Zemského  národního

výboru v Praze  po několika měsících sporů. 1. prosince 1945 byla nemocnice a i jiné filiálky

mimo Prahu revolučním národním výborem prohlášeny za konfiskát. 62 

Kongregace po roce 1948

S nástupem komunistů k  moci nastala  pro  všechny církve doba útlaku.  Byly zřízeny akční

výbory Národní fronty, které nad nimi převzaly kontrolu. Omezit chtěly hlavně tu nejpočetnější,

církev římskokatolickou. V boji proti ní chtěli využít rozporů mezi hierarchií a nižším klérem.

Uspořádání v církvi mělo být nahrazeno umělým všekatolickým sdružením. V plánu bylo začít

duchovním vyplácet  mzdu  a tím je  připoutat  ke  státu.  Odtržením církve  od  Vatikánu  měla

vzniknout národní katolická církev na Římu nezávislá. Biskupy měl jmenovat stát.63

Pro jednání s církví  byl zřízen útvar církevní šestky s Alexejem Čepičkou v čele.64 Církevní

šestka měla značné pravomoci a velký vliv na utváření církevní politiky.65 V roce 1951 byla

nahrazena Státním úřadem pro věci církevní, který dohlížel na to, aby církevní život probíhal v

Olomouc, 2005, str. 33.
59 Tamtéž.
60 Tamtéž, str. 34.
61 Tamtéž, str. 35.
62 Vlček, V.; et al.; Ženské řehole za komunismu, 1948 - 1989; Matice cyrilometodějská s.r.o.: Olomouc, 2005, str. 217
63 Balík, S.; Hanuš, J. Katolická církev v Československu 1945-1989; Centrum pro studium demokracie a kultury: Brno,
2007, str. 17.
64 Tamtéž, str. 20.
65 Tamtéž, str. 21.
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souladu s ústavou a zásadami lidově demokratického zřízení.66

Na řádech a kongregacích komunistům vadila odlišnost jejich členů. Dráždil je řádový oděv, báli

se jejich svobodného myšlení a vnitřního života, do kterého nemohli úplně nahlédnout a tak ho

podezírali ze spiknutí.  Nelíbila  se  jim oddanost  k  římskokatolické  církvi nebo  poslušnost  k

sestře představené.67 Ty byly proto často obviňovány z protistátní činnosti, rozkrádání majetku,

odesílání  zpráv  do  zahraničí  a  projevování  politického  odporu.68 Byly  vězněny  a  fyzicky

trestány. Ostatní sestry byly nuceně stěhovány do soustřeďovacích klášterů, musely vykonávat

náročnou  práci v  továrnách.  Režim proti nim  vedl  zinscenované  soudní  procesy a  urážlivé

kampaně.69 Kongregace  nesměly  přijímat  dorost  a  tak  měly  postupem  času  přestat  úplně

existovat. 

Po  vytvoření  akčních výborů v roce 1948,  měla  být  představená Nemocnice  Pod Petřínem,

Chrysostoma Tyralíková, zbavena své funkce. Na Nemocnici a azyl na Smíchově byla uvalena

národní správa. Zestátněním škol sestry přišly o svá místa v učitelských sborech. Musely odejít

ze škol v Praze, v Českých Budějovicích, ve Frýdlantě nad Ostravicí, v Líšni u Brna. V roce

1949 byly zestátněny nemocnice, boromejky tak přišly o Nemocnici pod Petřínem, v Mělníce-

Podolí a v Městě Albrechticích.  Jelikož se však za sestry těžko sháněla náhrada, zůstávaly v

nemocnicích prozatím dále zaměstnány. 70

Akce Ř

Komunisté se nejprve zaměřili  na likvidaci mužských klášterů. Během akce K byli řeholníci

nárazově internováni.  Tím přišly o svá pracovní místa i některé boromejky, které pracovaly v

kuchyni v  exercičních domech. Musely odejít  z Frýdku, Svaté Hory,  Strahova i Kladna. Na

druhé straně začaly pečovat o internované kněze v Broumově.71 Poté začala být připravována

akce vyklizení ženských klášterů – akce Ř. Přišla o něco později z důvodu, že sestry byly ve

svých pozicích ve zdravotnictví a sociálních ústavech těžko nahraditelné. Byly pacientům na

blízku 24 hodin denně a také u nich nehrozilo, že by třeba odešly na mateřskou dovolenou.

Komunisté si kladli za cíl zaměstnat  všechny sestry prací v továrnách a tím zabránit  údajné

66 Tamtéž, str. 29.
67 Vlček, V.; et al.; Ženské řehole za komunismu, 1948 - 1989; Matice cyrilometodějská s.r.o.: Olomouc, 2005, str.60.
68 Tamtéž, str. 67.
69 Tamtéž, str. 62-63.
70 Tamtéž, str. 217-218.
71 Tamtéž, 218-219
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rozvratné činnosti některých řeholnic.  Také jim šlo o znemožnění komunikace a upevňování

víry mezi sestrami.  Mělo je to přesvědčit, že řádový život není tou správnou životní volbou.

Doufali,  že co nejvíc sester odejde do civilu.  Budovy klášterů pak chtěli využít především k

vojenským účelům. Na rozdíl od internace řeholníků probíhala akce Ř ve dvou etapách a to od

druhého pololetí roku 1950 do prvního čtvrtletí 1951. Celkový plán, jak naložit s řeholnicemi

byl  rozdělen do tří kroků. Prvním byla internace sester do soustřeďovacích klášterů. Ve druhém

kroku chtěli komunisté co nejvíce narušit vnitřní pospolitost řádů, nahradit vedení a zpochybnit

jejich disciplínu a řád. Třetím krokem bylo zavírání nemocnic a ústavů s řeholním personálem.
72

V první  etapě akce Ř musely boromejky opustit  Řepy,  Karlovy Vary,  Líšeň a další  domy.73

Vyhánění  sester pokračovalo  na přelomu listopadu a prosince.  Stěhovány byly i staré sestry,

neschopné pohybu a to do bývalého semináře ve Vidnavě sloužícího jako skladiště, kde nebylo

pro jejich pobyt nic připraveno.74

Všechny akce probíhaly tak,  že do filiálek přišel vystěhovací dekret,  ve kterém stálo,  že se

sestry musí  nejpozději  do druhého  dne  po doručení  vystěhovat.  Musely poslouchat  rozkazy

osoby pověřené  dozorem nad  stěhováním,  která  rozhodovala  o  tom,  jaký  majetek  si  sestry

mohou vzít s sebou a jaký tam mají nechat. Jako důvod k vystěhování bylo uváděno zestátnění

budovy, nevyužité prostory či potřeba domů pro rodiny. V závěru dekretu stálo, že jejich řeholní

život  nebude narušen, protože se přestěhují do vlastního řeholního domu. Tím byly myšleny

přeplněné domy ve Vidnavě a Městě Albrechticích.75

Sestry musely žádat  o  povolení  ke  vzdálení  se  z  kláštera.  Krátkou dovolenku na  1-14  dní

schvaloval okresní církevní tajemník, na dobu delší než 14 dní a kratší než rok musely mít sestry

povolení od krajského církevního tajemníka a dobu delší či natrvalo schvaloval Státní úřad pro

věci církevní.76

I přijímání dorostu podléhalo schválení. Novicky měly zakázáno složit sliby, vedení je muselo

vyvázat z Kongregace. Přesto však bylo skládání slibů novicek trpěno. V Kongregaci v té době

bylo 58 novicek. Ačkoli k tomu ještě nebyly uzpůsobilé, vykonaly řeholní sliby. V církevních

72 Balík, S.; Hanuš, J. Katolická církev v Československu 1945-1989; Centrum pro studium demokracie a kultury: Brno,
2007, str. 178-179.
73 Vlček, V.; et al.; Ženské řehole za komunismu, 1948 - 1989; Matice cyrilometodějská s.r.o.: Olomouc, 2005, str. 218-
219.
74 Tamtéž, str. 220.
75 Vlček, V.; et al.; Ženské řehole za komunismu, 1948 - 1989; Matice cyrilometodějská s.r.o.: Olomouc, 2005, str. 219.
76 Tamtéž, str. 29.
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dotaznících od Státního úřadu tak byly uvedeno, že v  Kongregaci jsou jen sestry se sliby.77

Komunistickému režimu se i přes všechny snahy nikdy nepodařilo  vstupu nových členek do

řádů zcela zabránit.78

Po skončení akce Ř bylo patrné, že zpřetrhat pevnou soudržnost řádů se komunistům rozhodně

nepodařilo.  Uspěli  však  v  zabrání  majetku  řeholnic.  Správu  nad  ním převzala  Náboženská

matice, která ho v následujících letech rozdělovala národním výborům, závodům apod.79

V roce 1951 směly některé mladší sestry odejít z přeplněných soustřeďovacích klášterů a mohly

začít vypomáhat v nemocnicích. Staly se však terčem šikany, nesměly se bez svolení církevních

tajemníků  vzdalovat  z  kláštera  a  také  musely  čelit  nepříjemnostem  přímo  na  pracovišti.80

Komunisté zrušili v roce 1952 původní způsob financování kongregací tzv. vestiář a všem měl

být vyplácen plat.81  Některé sestry ho zprvu odmítaly s tím, že svou práci vykonávají z lásky k

bližnímu a ne pro peníze. Po čase si však výplatu braly a celou jí odevzdávaly představené.82

Dalším pokusem o  rozvrat  řeholí  byla  internace  vyšších představených do  Hejnic  ve  snaze

oslabit  strukturu  řádů.Vykonstruované  soudní  procesy  s  řeholnicemi  byly  mířeny  hlavně  k

zastrašování samotných sester.83 

11. až 13. června roku 1952 probíhalo v Brně hlavní líčení procesu Mádr a spol označovaného

jako proces s desetičlennou skupinou agentů Vatikánu, organizátorů rozvratných skupin, špionů

a teroristů.84 Generální  představená Bohumila Langrová byla odsouzena za „velezradu“ k 20

letům vězení.85 Dále pokračovalo  převážení  sester do soustřeďovacích klášterů.  Sestry,  které

zbyly ve vedení Kongregace po zatčení představené Bohumily Langrové, dostaly předvolání na

úřad pro věci církevní a už se nevrátily.  Sestry mimo Prahu byly odvezeny do internace ten

samý den bez varování a možnosti vybavit se na cestu. Boromejky byly nasazovány do továrny

Texlen Trutnov a různě rozmisťovány do jednotlivých závodů podniku. Byly nuceny pracovat v

zaprášených prostorách nebo ve velkém vedru a vlhku. I přes jisté riziko se dokázaly spojovat s

kněžími, zvaly je tajně na návštěvy a obnovovaly u nich sliby. Chodily i na mše, vedly si deníky,
77 Tamtéž, str. 220.
78 Tamtéž,str. 29.
79 Balík, S.; Hanuš, J. Katolická církev v Československu 1945-1989: Centrum pro studium demokracie a kultury: Brno,
2007, str. 179.
80 Vlček, V.; et al.; Ženské řehole za komunismu, 1948 - 1989; Matice cyrilometodějská s.r.o.: Olomouc, 2005, str. 220
81 Balík, S.; Hanuš, J. Katolická církev v Československu 1945-1989: Centrum pro studium demokracie a kultury: Brno,
2007, str. 180.
82Tamtéž.
83 Tamtéž.
84 Vaško, V. Dům na skále 3. Církev věznená; Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří, 2008, str. 84.
85 Vaško, V.; Dům na skále 2., Církev bojující. 1950 - květen 1960.; Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří, 2007,
str. 146.
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ručně ilustrovanou kroniku a psaly verše. Sestry dostávaly další urychlené výpovědi z nemocnic

a sociálních ústavů, ačkoli se za ně velmi těžko sháněla náhrada. Šlo především o náročnou

práci s mentálně postiženými nebo nakažlivě nemocnými.86

25. června 1953 bylo v Ostravě v procesu „Bradna a spol.“ odsouzeno 5 boromejek, které se

účastnily Bradnových mší a duchovních cvičení v době, kdy se skrýval v jejich novojičínském

klášteře.87

V dalším vykonstruovaném procesu Jarolímek a spol. byla s dalšími šesti sestrami odsouzena i

Vojtěcha Hasmandová (na 8 let), budoucí matka představená, která po svém propuštění začala

podporovat tajné svěcení a přijímání sester do Kongregace. Důvodem k odsouzení sester bylo,

že se podřizovaly nadřízené Bohumile Langrové, vzájemně se upevňovaly čtením jejích instrukcí

v  odporu  proti  státnímu  zřízení,  a  to  i  účastí  na  zakázaných  bohoslužbách,  které  prováděl

odsouzený kněz Janča.88 Dále se dopouštěly protistátní činnosti, když pomáhaly pateru Jančovi

se ukrývat a ilegálně působit. Matka Bohumila v instrukcích sestrám radila, že až nastane čas

jejich internace, nemají přijímat od státu plat ani se účastnit školení státní správy.89

17. července byla představená Nemocnice Chrysostoma Aloisie Tyralíková odsouzena Krajským

soudem v Jihlavě na 10 let vězení. Byla obviněna za spolčení s protistátně činnými osobami, za

bojkot spolupráce se státem, navádění sester k oddanosti k biskupům a papeži a dále za to, že

posílala internovaným řeholníkům potraviny a oblečení a poskytovala jim peníze.90

Roku 1953 byla vypracována Akce B. Ta si kladla za úkol řeholní Kongregace úplně rozpustit.

Od 1. července neměl být řeholní život vůbec právně možný. Sestry měly přejít  do civilního

života a  zapojit  se  do  civilního  zaměstnání.  Akce  B se nakonec  neuskutečnila.  Důvodem k

jejímu odvolání byly změny v Sovětském svazu po úmrtí Stalina,  nepokoje v Československu

kvůli měnové reformě a vzpoury v Německu a Maďarsku. 91

V roce 1954 stát propustil 10 řeholnic. Internací vyšších představených nedosáhl očekávaných

výsledků zpřetrhání kontaktů a vazeb mezi sestrami.  Proto byl internační klášter v Hejnicích

zrušen, místo toho zde byl zřízen charitní domov pro řeholnice. I ostatní soustřeďovací kláštery

86 Vlček, V.; et al.; Ženské řehole za komunismu, 1948 - 1989; Matice cyrilometodějská s.r.o.: Olomouc, 2005, str. 222-
223.
87 Vaško, V.; Dům na skále 2., Církev bojující. 1950 - květen 1960.; Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří, 2007,
str. 146.
88Tamtéž, str. 148.
89 Tamtéž.
90 Tamtéž, str. 149-150.
91 Balík, S.; Hanuš, J. Katolická církev v Československu 1945-1989: Centrum pro studium demokracie a kultury: Brno,
2007, str. 180-181.
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byly převzaty Charitou a byly v nich zřízeny dílny na výrobu hostií, ložního prádla, textilu atd.

V druhé polovině 50. let byla dokončena výměna řádových sester ve zdravotnictví za civilní

personál.  Sestry zůstaly jen  u  těch  nejtěžších  případů  u  nevyléčitelně  nemocných,  duševně

postižených a v domovech důchodců. V roce 1956 bylo povoleno skládání slibů. Sliby složilo

více sester než bylo oficiálně povoleno.92 

60.léta

Druhý  vatikánský  koncil  svolaný  papežem Janem XXIII.  pořádaný  v  letech  1962  –  1965

znamenal  pro  katolickou církev velkou obrodu.  Diskutovalo  se  o  pojetí  církve jako  takové,

náboženské svobodě, ekomunismu, vztahu k nekřesťanským náboženstvím atd. Koncilu se však

mohlo  zúčastnit  pouze několik  českých katolíků.  Do  Československa se  o  koncilovém dění

dostávaly omezené informace, koncilové dokumenty mohly být vydávány až v době Pražského

jara.93 Proto se  mnozí laici i kněží snažili získat podrobnější zprávy a ty dále rozšiřovali, čímž

riskovali  trestní  stíhání.94 Ženské  řehole  spatřovaly  v  jednání  koncilu  naději  na  změnu

dosavadních poměrů. 

Jelikož nebylo povoleno přijímat řádový dorost, práceschopných sester ubývalo. Stát se rozhodl

zredukovat jejich činnost na práci v ústavech sociální péče pro nevzdělatelnou mládež a duševně

postižené  dospělé,  domovy  důchodců,  charitní  zařízení  pro  církevní  osoby  a  výrobny

bohoslužebných potřeb. Tím přestaly být sestry nuceny k práci v zemědělství.95

S Pražským jarem přišlo  uvolnění  poměrů,  kterého  sestry využily  k  ustanovení  Konference

představených řeholních společností.  Vznikl  státem uznaný  výbor  a  sekretariát  v  Charitním

domově ve Znojmě. Konferenci představených řeholních společností se podařilo vyjednat pro

řehole,  které  se  zabývaly  sociální  nebo  charitativní  činností,  aby  mohly  přijmout  do  řádů

novicky, které byly nuceny v 50. letech odejít.96

Normalizace

V roce 1971 bylo zakázáno přijímat dorost pro všechny ženské řehole. Některé řády přijímaly

92Tamtéž, str. 184.
93 Tamtéž, 286.
94 Vlček, V.; et al.; Ženské řehole za komunismu, 1948 - 1989; Matice cyrilometodějská s.r.o.: Olomouc, 2005, str. 84.
95 Balík, S.; Hanuš, J. Katolická církev v Československu 1945-1989, Centrum pro studium demokracie a kultury: Brno,
2007, str. 188.
96 Tamtéž, str. 189.
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dále, ale později musely tyto nelegitimně přijaté sestry odejít do civilu. K 14. červnu 1971 stát

řády opět uvrhl plně pod svou kontrolu.97 Tato doba dohnala boromejky i některé další řády k

vytvoření tajných komunit.  Díky tomu se jim podařilo zajistit  svým řádům kontinuitu. Stát v

roce 1988 umožnil  přijímat  dorost,  čehož řehole  využily  hlavně  k legalizaci tajně  přijatých

členek. Celkově bylo během půl roku přijato 177 sester.98

Sametová revoluce

Po  sametové revoluci  sestry mohly konečně plně  vystoupit  z  ilegality a  opět  beztrestně žít

duchovním životem. V roce 1990 se vrátily do Nemocnice pod Petřínem a postupně dávaly do

pořádku i svůj mateřský dům sv. Notburgy. Obě budovy byly v žalostném stavu. Komunisté se o

ně nestarali a nechali je chátrat. Přitom jde o místa veliké hodnoty. V mateřinci u sv. Notburgy je

nad schody úžasná nástěnná malba, která se po celou dobu schovávala pod nánosem prachu a

pavučin. V domě jsou také vzácné trámové stropy s malbou noční oblohy, více než 100 let staré.

Dále  tam pod  malbou  odpočívají  renesanční  fresky  na  jejichž  odkrytí  v  současnosti  nemá

Kongregace  finance.99 Během 90.  let  se sestry také vrátily  do  Řep,  kde obnovily  činnost  v

Domově důchodců a také jedinečný koncept spolupráce s ženami ve výkonu trestu.100

IV. Stát se řeholní sestrou

Všechny rozhovory sledují, jak probíhala cesta žen nebo dívek do kláštera. Pro přehlednost tedy

uvádím, jak všeobecně tento postup vypadá. Jelikož se jedná o přijetí nové identity, vycházím

přitom ze sociologického konceptu resocializace. 

Berger s Luckmannem101 používají pojem alternace. Pro jedince začnou být důležité jiné prvky

reality  než  doposud.  Alternace  se  podobá  primární  socializaci,  která  probíhá  v  dětství.  V

primární  socializaci hrají  rodiče roli významných druhých,  kteří jedinci předávají  objektivní

realitu.  V  alternaci  dochází  k  silné  identifikaci  s  novými  významnými  druhými,  kteří

reprezentují  strukturu  věrohodnosti  a  zprostředkovávají  jedinci  nový  svět.  Je  důležité,  aby

hlavně zpočátku byla interakce jedince směřována převážně dovnitř skupiny. Uvnitř skupiny se

97 Tamtéž, str. 190.
98 Tamtéž, str. 191.
99 Z osobního rozhovoru se sestrou Angelikou.
100 Domov Řepy. http://www.domovrepy.cz/index.php/odomove/dum-ctyr-svetu (accessed June 09, 2014). 
101 Berger, P.; Luckmann, T. Sociální konstrukce reality, pojednání o sociologii vědění; Centrum pro studium 
demokracie a kultury: Brno, 1999. 
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začnou vytvářet a upevňovat vazby, které jsou nezbytné pro zachování struktury věrohodnosti.

Dochází také k oddělení či omezení styku s lidmi mimo skupinu. V rámci skupiny se pomocí

reorganizace  konverzačního  aparátu  předávají  nové  významy.  Významní  druzí  z  primární

socializace mohou mít na resocializaci jedince velký vliv. Mohou ho přemlouvat a odrazovat ho

od  přijetí  nové  reality.  Na  jedince  bude  mít  silnější  dopad  reakce  od významných než  od

nevýznamných druhých.  K úspěšné resocializaci je  také potřeba,  aby se jedinec  ze  začátku

nesetkával s jinými definicemi reality. Struktura věrohodnosti komunity musí nahradit všechny

ostatní světy, které jedinec do té doby obýval. Jedinec musí legitimizovat novou realitu a opustit

všechny alternativní  možnosti.  Od té  doby pak začne  svůj minulý  život  nově  interpretovat.

Začne o něm mluvit tak, že vše vlastně směřovalo k alternaci.102

Kongregace v resocializaci čekatelek v řádové sestry postupuje následovně103: zjevná podobnost

s primární  socializací může být  v  kongregaci patrná už jen po jazykové stránce,  kdy sestry

nejvyšší představenou oslovují matko. První fáze při vstupování do řádu se nazývá aspirantura,

kdy se dívka nebo  žena zvenčí  seznamuje  s řeholním společenstvím.  Bydlí  ještě  doma,  ale

navštěvuje komunity,  seznamuje  se s členkami řádu, jezdí  na duchovní cvičení,  na společné

práce,  tráví  s  nimi  prázdniny.  Mění  se  partneři  pro  důležité  rozhovory.  Subjektivní  realita

aspirantek se začíná v konverzaci s novými lidmi transformovat. Sestry v klášteře reprezentují a

zprostředkovávají aspirantkám nový svět. Aspirantky a sestry spolu vzájemně navazují vztahy.

Emocionalita je umocněna aspektem lásky, který je pro sestry velmi důležitý a používají ho pro

udržování a prohlubování jak již mezi zaběhlou komunitou sester tak i mezi nově příchozími. To

je dobře vidět na příkladu, kdy mi sestra představená v Městě Albrechticích vysvětlovala, co pro

ně  znamená  velikonoční  půst.  Hlavní  smysl  vidí  v  tom,  že  si  se  sestrami  dají  společné

předsevzetí. „Třeba že si budeme více projevovat lásku." (Sestra představená)104. Také když mi

sestra Vilma přišla nabídnout, že mě může někam svézt autem a já jsem jí poděkovala s tím, že

bych jí nerada vyrušovala z jejích povinností, odpověděla : „Láska je přece přednější."105 (Sestra

Vilma). Překvapilo mě i to, jak se se mnou sestry srdečně loučily, ačkoli jsme se viděly dva dny.

Při jakékoli komunikaci mi přály jen to dobré, slibovaly, že se za mě budou modlit, byly velice

pozorné a pořád se ptaly, jestli ještě něco nepotřebuji. Připadala jsem si tam vítaná a přijímaná a

to jsem mezi nimi byla opravdu jen chvíli.106 Je mi tedy jasné, že pokud jsou tam čekatelky déle,
102 Tamtéž, str. 154-170.
103 Formace v Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Boromejky http://www.boromejky.cz/17.htm 

(accessed June 15, 2014). 
104 Terénní poznámky, Město Albrechtice, 9. dubna 2014.
105 Tamtéž.
106 Tamtéž.
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emocionální identifikace se sestrami je pro ně velmi snadná a přirozená.

Když se pak aspirantka cítí připravená, požádá generální představenou o vstup do kandidatury. 

Doporučený věk na přijetí do kandidatury je mezi 18-35 lety. Čím starší sestra je, tím může být

resocializace obtížnější. Je už více zakořeněna ve své realitě a obtížněji přijímá realitu novou.

Také může začít žít partnerským životem a to by jí pak mohlo být překážkou při rozhodnutí se k

celoživotnímu celibátu. Sestra Vilma i Jana měly dříve partnerské vztahy, nevedlo je to však k

přehodnocení jejich rozhodnutí.  Sestra Vilma to naopak vnímá jako pozitivní zkušenost.  Má

pocit, že teď už je méně náchylná k tomu, že by náhle zatoužila po partnerovi.

Kandidátka pak žije se sestrami v komunitě, ačkoli se ještě neúčastní všech činností řádového

života a  nemá  tolik  povinností.  Odstěhováním k  sestrám je  ale  omezen styk  s  lidmi mimo

komunitu i významnými druhými z primární socializace. Kandidátka se také tolik nesetkává s

alternativními  definicemi  reality.  Kandidátce  je  přidělena  magistra,  která  dohlíží  na  její

socializaci. 

Dalším krokem je postulát, důkladná příprava na noviciát. Postulantka už podléhá větší řeholní

kázni  a  řídí  se  denním  řádem,  jaký  mají  ostatní  sestry.  S  tím  souvisí  i  poslušnost  vůči

nadřízeným sestrám. Toho jsem si všimla v rozhovoru se sestrou představenou, kdy jsem s ní

plánovala  časy  rozhovorů.  Řekla:  „Tak  Vilma  přijde  později,  je  mladá,  musí  poslouchat.“

(Sestra  představená)107 Také  mi  to  vysvětlovala  sestra  Mirjana,  že  o  všem  musí  sestru

představnou informovat, ať už o velkých rozhodnutích, tak i v případě, kdy nestihnou přijít na

mši, musí sestře poslat alespoň sms.

Postulantky také  mají  prokázat  praktické  předpoklady  k  tomu  být  sestrou.  Tato  doba  před

vstupem do kláštera je  různě dlouhá podle věku, druhu studia atd. Pokud se však kandidátka

rozhodne setrvat, vstupuje do noviciátu. 

Noviciát trvá dva roky. Novicka nepracuje v běžném zaměstnání. Je tím opět o něco víc omezen

kontakt s lidmi mimo komunitu.  Čas tráví plným uvědomováním si svého povolání a různými

duchovními  cvičeními,  první  z  nich  je  např.  šestidenní  mlčení.  Prohlubují  také  vazby  v

komunitě a přijímají realitu Kongregace za svou. Pro sestru Vilmu znamenal noviciát podmínku,

kterou musí splnit, aby se mohla stát řádnou sestrou. „Pro mě to bylo jako, že teď násilně musím

něco absolvovat, co je potřeba pro to, abych byla řeholní sestra. A moc jsem se těšila, až už

budu moct býti aktivně činná řeholnice."(Sestra Vilma)

Pokud je resocializace z nějakého důvodu neúspěšná, může novicka kdykoli odejít. Když v ní je

107 Terénní poznámky, Město Albrechtice, 9. dubna 2014.
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však  nová  realita  dostatečně  upevněna,  skládá  první  sliby,  kterým se také  říká  obláčka.  Ty

probíhají  ritualizovanou  formou,  kdy  dívka  dostane  řeholní  jméno  a  šat,  což  představuje

významný okamžik v životě sestry. Goffmann dodává, že kdykoli s sebou nese povolání změnu

jména, (..)  je jisté,  že dochází k významné roztržce mezi osobou a jejím starým světem.108 V

dnešní době už platí, že si jméno může vybrat a domluvit se na něm s matkou představenou.

Dříve se však nechala  novicka  překvapit  a  své nové  jméno  uslyšela  poprvé  až  při  obřadu.

Rodiče sestry většinou dále oslovují rodným jménem. Okolí mimo klášter se k tomu staví různě.

„Pro někoho to znamená nová identita, tak mi tak říká, ale jak kdo."(Sestra Vilma)

Jasná identifikace s řeholním životem přichází s obléknutím řeholních šatů. Opět je třeba říct, že

významní  druzí  z  první  socializace  mají  velký  vliv  na  přijímání  nové  identity  jedince.  Při

obláčce mohou být  přítomni,  čímž  veřejně stvrzují,  že s resocializací  souhlasí a  berou ji  na

vědomí. Je vidět, jak sestra Vilma prožívala, že jí její rodiče nepřijeli na první sliby a nechtěli

její novou identitu přijmout.

„Když jsem skládala první sliby po noviciátě, tak mi na ně naši vůbec nepřijeli, s tím že moje

maminka řekla, že v žádném případě a že to s taťkou nebudou řešit a že o tom vůbec nechtějí

slyšet." „(..) vždycky jsem si strašně přála, aby mě naši přijali takhle, jak jsem se rozhodla."109

(Sestra Vilma)

V dalším  období  se  sestra  plně  zapojuje  do  běžného  života  ve  společenství  a  začíná  opět

pracovat mimo klášter. Stýká se tedy víc s lidmi mimo komunitu a i s jinými definicemi reality,

její  nová realita by v ní  měla  být  však už natolik  upevněna, že by to  její  postavení nemělo

ohrozit. Každý rok sestry své sliby obnovují a připomínají si tak, co je pro jejich realitu důležité.

Jezdí také na duchovní cvičení, kde mají opět možnost na několik dní přerušit kontakty s jinými

lidmi  a  mají  čas  na  intenzivní  připomínání  svého  poslání.  Juniorát  nejčastěji  trvá  3-6  let,

výjimečně může trvat až 9 let. Jestliže si je sestra jistá, že chce řeholním životem žít celý život,

požádá o složení doživotních slibů. Jelikož je tento slib absolutním závazkem, předchází mu

ještě půlroční  probace.  Sestra opět  dostane čas,  kdy nepracuje,  ale  promýšlí  své  povolání  a

ujišťuje se ve svém rozhodnutí.

Složením doživotních slibů se sestra zavazuje k celoživotnímu setrvání v řádu. Dostává snubní

prsten na znamení zasnoubení se s Kristem. Někdy si nechává na vnitřní stranu vyrýt oblíbený

odkaz na citát z Bible. Prstýnek může i zdědit po některé ze sester, ale Kongregace zakupuje i

prstýnky nové. 

108 Goffman, E. Stigma. Poznámky o způsobech zvládání narušené identity; SLON: Praha, 2003, str. 72.
109 Archiv autorky
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Výsledek úspěšné resocializace pak je vidět na příkladu Vilmy, která říká: „Já jsem řeholník a to

je to hlavní, co jsem." (Sestra Vilma)

28 / 101



V. Rozhovory

Rozhovory jsem řadila chronologicky podle věku sester.

Jméno Rok narození Místo 
narození

Rok vstupu 
do kláštera

Místo 
dnešního 
působení

Sestra Pia 1922 Líšeň u Brna 1944 Město 
Albrechtice

Sestra Bonfilie 1923 Okrouhlá u 
Boskovic 1942 Město 

Albrechtice
Sestra Mirjana 1955 Tachlovice 1989 Praha
Sestra 
Simeona 1955 Budišovice u 

Opavy 1972 Praha

Sestra Vilma 1977 Jihlava 1995 Město 
Albrechtice

Jana 1982

Vesnice v 
okresu 
Uherské 
Hradiště

2013 Město 
Albrechtice
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Sestra Pia, rodným jménem Božena

Vypravěčka  vstoupila  do  řádu  za  druhé  světové  války  ve  22  letech.  Během svého  života

pracovala  v domovech  důchodců,  ve  školce,  v nemocnici  na  operačním sále  a  v sociálních

zařízeních pro  postižené muže.  Když se matka Vojtěcha rozhodla pro tajné přijímání  sester,

sestra Pia byla pověřená, aby se starala o „domečky“, kam nové čekatelky přicházely. Nejprve

ale bylo nutné domy zrekonstruovat. Sestra tedy odložila řeholní šat a vydala se na pozemky,

kde  pomáhala  se  stavbou.  Pak  se  starala  o  nové  členky  a  časem  se  stala  asistentkou

novicmistrové.  Po  srdečním  záchvatu  začala  pracovat  na  vrátnici  v Praze.  Nyní  pobývá

v charitním domově ve Městě Albrechticích. 
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Dětství 

Sestra Pia se narodila v Líšni u Brna v roce 1922. Měla starší sestru a mladšího bratra. Vesele

popisuje, jak si jako děti hrály. 

„Chodili jsme do Písečňáku, na válku jsme si hráli,  na jablka jsme chodili,  když byly někde

panenské a těch jsme si donesli plný klín a tatínek nám je pěkně upekl. Když kluci hráli fotbal,

já jsem brankařila, a když mě kopli, tak jsem je kopla taky. Já jsem neřád. Anebo u nás doma

jsme hráli hlavy, to jsme rozbili okno, tak jsme ho odnesli k sklenářovi: „Strejčku, zasklijte nám

to okno, tatínek vám to zaplatí.“ Tatínkovi jsme neřekli nic. Ten mu pak řekl: „Josef, máš tady

položku. Děcka donesla okno." Tak tatínek to zaplatil a neřekl nám taky nic a hotovo. Rodiče

byli rádi, že jsme byli doma nebo, že jsme nelítali kdoví kde." Vzpomíná také,  jak jí sourozenci

učili jezdit na kole. „Vzali mě na silnici k Slavkovu. To je z kopečka a nebyla to rovná cesta.

„My tě budeme držet!" Poprvé jsem na to sedla,  oni mě drželi a pak mě strčili, nechali mě

samotnou. Jémináčku! Já jsem si říkala, co teď budu dělat? Zrovna jelo auto. Co teď já? Tak

honem jsem z něho slezla. Nakonec to dobře dopadlo. Rošťáci."  Dodává, že ji jinak ale bratr

vždycky bránil.

„(..) když se na mě kluci nějak křivě podívali, to náš kluk nesnesl. To hned zpozoroval a bylo."

Pamatuje si také na oblíbené jídlo z dětství,  špunty s mákem.  „To jsme měli každý takovou

misku, modrou nebo červenou, sedli jsme si na schůdky a dlabali jsme.“ 

V Líšni tehdy nebyla základní škola, chodili tedy do školy, kterou zřídil místní pan hrabě. „Pan

hrabě Belcredi nechal postavit na svém panství  obecnou školu pro své dělníky.  My jsme se

přidávali. Už tam byla i opatrovna, čapaláci se jim říkalo. Maminka, když mě vedla do školy,

tak řekla: „Velebná sestro,  nic vám neřeknu, když bude zlobit,  tak jí našupejte a já vám nic

neřeknu. Ještě vám to schválím." My jsme byli naučení takhle poslouchat.“  Tam se setkala se

sestrami boromejkami,  které děti učily.  „Měli jsme sestřičky rádi,  tam jsem s nimi srostla.“

Popisuje, že do školy chodila ráda. Oba rodiče museli hodně pracovat a neměli na ně tolik času.

„Protože maminka byla v obchodě, na trhu a tatínek byl zase v trafice nebo tak, takže my jsme

byli sami na ulici, tak ve škole jsme byli mezi děckama.“ Líbily se jí závoje sester. Vzpomíná, že

když je sestry vodily do kostela, tak to pro ně jako děti byla vzácná chvíle. Popisuje, že když její

maminka viděla, že děti z chudých rodin nemají co jíst, tak jim nosila zeleninu, aby jim sestry

uvařily polévku. „Byly na nás hodné a takhle přístupné.(..) odpoledne dávaly polévku. Takhle se
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k těm nejchudším přiblížily.“

Jako malá chodila sestra Pia do tělocvičných spolků, do Sokola i  do Orla.  Zmiňuje,  že to u

jejích  spolužáků  vzbuzovalo  negativní  reakce,  protože  na  ní  žalovali  paní  učitelce.  „(..)  a

učitelka se na nás dívala a já jsem říkala: „Já ráda cvičím.“ Kvůli tomu cvičení jsem chodila.“

Říká,  že ideologie,  které byla  za tím,  ji  příliš  nezajímala.  Dodává,  že co  si z  toho  vzala  a

zachovala,  to  nikdy  nikomu  nevnucovala.  Orel  se  od  Sokola  lišil  pouze  náboženským

založením.  „Cvičení probíhalo normálně  v obou stejně.  Nic lepšího tam nebylo vidět,  jestli

orelští nebo sokolští. Jak to byl spolek Tyrše, tak to byl Sokol. Náhle se dává do zpěvu: „Sokol

jsem a sokol budu, šat  sokolský nosit budu! To si  ještě  pamatuji.  Hlouposti,  to jsem uměla

hned.“  Její  sourozenci  cvičit  nechodili.  Když  byla  sestra  Pia  starší,  tak  tam také  přestala

docházet. Říká,  že si hodně hráli venku, tak nikam víc chodit  nepotřebovala.  „Protože jsme

vyváděli s klukama. Vylezli jsme si na naší hrušku, posadili jsme se, ona byla hezky košatá a

jedli jsme hrušky. Vylezli jsme si na třešeň a tak. Vyváděli jsme doma.“

Když potom dokončila základní školu, šla tetě pomáhat do obchodu. Poté ji rodiče přihlásili do

Frýdlantu na obchodní školu k sestrám boromejkám. Po roce jí  přišlo předvolání na práce do

Německa. „(..) tak já jsem říkala,  já do Německa nepůjdu! Maminka mě napsala: „Kdybych

měla nevím co dát, tak do Německa nepůjdeš! Ona měla známou, se kterou obchodovala. A ona

jí měla ráda a u těch Němců mě to zařídila,  že jsem nemusela potom chodit. Doporučili mě

ošetřovatelskou školu. A ta byla v Praze. A zase u boromejek!" Vystudovala tedy ošetřovatelství.

Setkávala se tam se skupinou dívek, které chtěly jít do kláštera. Trávila s nimi spoustu času. V té

době se rozhodla, že se stane řeholnicí. 

Vstup do kláštera 

Sestra popisuje, že se bez nějakých větších zábran přihlásila o vstup do řádu. Když to tatínek

zjistil, hned jí přikázal, aby šla domů a začal jí to vymlouvat. „Tak jsem se přihlásila a už jsem

dostala perelýnku a všechno a tatínek řekl: „Domů! Žádný do kláštera!" A tak jsem šla domů."

Tatínek hlavně zjišťoval, jestli si to dobře rozmyslela a zda to v klášteře vydrží. „Tatínek seděl

na stoličce a mluvil do mě a mluvil. „A budeš to moci dělat? Co tě to napadlo?““ Bratr jí za to

také vynadal. O reakci maminky ani sestry se nezmiňuje. Ačkoli se na ni otec večer zlobil, ráno

už byla situace lepší. „Potom ráno, tatínek ještě spal, a já jsem ho budila a povídám: „Tati, já

už jdu." Hotová věc. Já už jdu. A tatínek vytáhl stokorunu a řekl mi: „Tady máš, kup si něco a

buď tam hodná." Napřed mi huboval, anebo vymýšlel si cosi a potom mě docela pustil." Podle
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sestry toho ale pak hodně litoval,  protože mu doma hodně pomáhala.  „Kluk chodil po ulici,

dělal  války s klukama a já musela dělat.  Tatínek říkal: „Ty jsi šikovnější.""  Na otázku,  jak

reagovala maminka, sestra odpovídá: „Maminka, ta neřekla nic. Jenom potají tesknila. To vím,

že potom nesla kabelu, to se říká kabela, ten sáček s ovocem, a šla za matinkou provinciální z

Frýdlantu a ta jí řekla: „Co tomu říkáte, paní Skotálková?" A ona řekla: „No, co mám říct?"

Trochu zaplakala, ale dobré to bylo."

Sestra si nepamatuje, že by se jí  po rodině stýskalo.  „Já jsem byla taková, že jsem se všude

přizpůsobila. Tam byla děcka všude stejného ražení, na pole jsme chodili, do lesa jsme chodili,

tak to víte, děcko zapomene. Jenom jsem vždycky napsala do rohu: "Velkej balík." Víte, velký

balík, aby mi poslali." Maminka jí pak napekla štrůdl a cukroví. Protože pracovala v obchodě,

posílala jí také hodně ovoce. 

První sliby - obláčka

Na obláčku vzpomíná s úsměvem. „Zazvonil zvon a my jsme všechny utíkaly dolů. Přivítali nás,

chodily jsme k panu komisařovi, jestli chodíme dobrovolně, jestli na nás někdo netlačil, to bylo

všechno tak úředně. Večer nás sestry oblékly do šatů a představily jsme se celé komunitě, v řadě

jsme stály v kapli, dostaly jsme nové jméno. My jsme si mohly vyprosit jména a tak jsem si

vyprosila  od sestry novicmistrové,  co jsme ji  měli,  sestra Pia.  Asistentka mi řiká: „To musí

dostat někdo, kdo je moc hodný." Já jsem říkala: „Ale každý se musí snažit, aby byl hodný!" A

potom jsem ho dostala." Jméno Pia znamená pobožná, zbožná. „Já jsem byla ale málo zbožná,

to víte. Dělala jsem samé klukoviny, vždyť jsem s klukama rostla, byla jsem veselá, jenom jsem

poskakovala,  nikdy jsem neudělala  rovný  krok.  Když  jsem třeba šla  s  maminkou,  tak  jsem

poskakovala po terase a všude možně. Ještě i po dvaceti letech jsem byla takové trdlo."

Sourozenci ji chodili navštěvovat a s jejím odchodem se podle jejích slov brzo smířili. Dokud

byla v komunitě v Brně, tak to měla kousek od domova, s rodinou se tedy vídala často. Do

vzdálenějších komunit už za ní přijeli jen občas, protože rodiče byli hodně zaměstnaní a neměli

mnoho  času nazbyt. „Časem všechno přebolí," říká o stesku po  domově. Sestra se rodným

jménem jmenovala Božena. Rodiče jí nadále říkali Božka. Na nové jméno si nezvykli. Ale když

o ní vyprávěli ostatním, tak zmínili, že se jmenuje sestra Pia. 

Sestra si nevzpomíná, že by pro ni při vstupování do kláštera bylo něco těžkého. „Já jsem byla

ráda, že jsem v klášteře byla a netoužila jsem po něčem jiném, nelitovala jsem, že toho nemám

tolik jako doma nebo tak. To mě ani nenapadlo."  Ani jí  nevadilo, že nebude mít rodinu.  „Já
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jsem viděla na naší ulici tolik dramat. Jak chlap přišel a namlátil služce, zrovna u nás v baráku.

Nebo zase támhle se rozvedli. Nebo támhle ta paní si začala se sousedem a všelijaké takovéhle

věci. Tam to jsem si říkala, to já bych si vybrala? To mě ani nenapadne! To jsem si vždycky

říkala."

V roce 1952 byla zatčena matka představená Bohumila Langrová. Sestra ji  měla velmi ráda,

vzpomíná, jak chodila  k  nim do nemocnice na vizitace.  Bydlela navíc kousek od její  rodné

vesnice ve Slatině.

„(..) já jsem vždycky zpívala: „Měšňáci z hrnka pijou, ničeho se nebojiou. Slatináci ze džbána,

bojiou se cigána." Když potom musela jít matka Bohumila do vězení, sestra Pia to těžce nesla. 

„To bylo strašné. Protože matku Bohumilu jsme měli všichni rádi a přitom já jsem jí měla zvlášť

ráda, protože ona byla od nás. A já jsem vždycky říkala: „Važte si mě, protože matka Bohumila

je křtěná u stejné křtitelnice jako já. "" Když byla matka Bohumila v roce 1960 propuštěna na

amnestii,  chodily ji sestry navštěvovat. Sestra vzpomíná na jedno setkání:  „A ona stoupne ke

dveřím a říká: „Podívejte se, já jsem tak ztloustla a to je tak nemilé." Ony dostávaly ten arzén

nebo já nevím co a tím se ztloustlo.  A já jsem říkala: „Ale matko Bohumilo,  hlavně že vás

máme, to je důležité!" Tak jsme ji měly tím víc rády. A dávala nám duchovní cvičení, protože

nebyl žádný kněz a tak mě poslala třeba pro knížku k ní do pokoje, to jsem si považovala."

V roce  1953  byla  odsouzena  na  osm let  vězení  matka  představená  Vojtěcha.  Sestra  na  ni

vzpomíná, jako na jemnou a inteligentní ženu, která ke všem, i těm nejmenším, přistupovala

stejně.  Stýkala se hodně s její  sestřenicí  a sestrou, protože matka Vojtěcha před odsouzením

často působila ve Vidnavě na Šumavě. Vždy se ale moc se sestrami těšily na exercicie110, až ji

uvidí. 

Sestra Pia během života pracovala na mnoha různých pracovištích,  v  domově důchodců,  ve

školce nebo v nemocnici na operačním sále. S komunistickými represemi bylo spojené, že se

sestrám zrušil původní způsob financování, vestiář, a místo něj začaly dostávat plat. Sestra to

nevnímá nijak zle,  naopak zdůrazňuje, že dostala tolik,  co ostatní.  „My jsme dostaly i potom

jako ošetřovatelky plat. Měla jsem stejnou výšku jako druzí. To nebylo zkrácené."

Vzpomíná, jak v roce 1957 musely opustit nemocnici na Vinohradech. 

„(..) to jsme tam stály a loučily jsme se s doktory a oni nám každé dali krásné pero a tužku. Jako

na odchodnou. Pan doktor zvonil na ministerstvo celý rozčílený, koho tam bude mít? To byla

taky existence, když najednou seberou zapracované sestry. Potom za nás tam bylo mnohem víc

110 Duchovní cvičení
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sester. Ale to neříkám proto, že bych se zlobila, my jsme taky pracovaly s civilama. A byla to

pěkná souhra. Máme vzpomínky pěkné a ony na nás taky."

Budování tajných komunit

Když se pod vedením matky Vojtěchy Kongregace rozhodla k tajnému vychovávání dorostu,

začaly se zřizovat "baráčky",  tzn. tajné komunity pro nově vstupující členky. Sestra Pia byla

spolu s další sestrou poslaná do Brna, aby na stavbu jednoho takového domečku dohlížela. Říká,

že se proměnily v "baby" v šátkách na stavbě. Domy, které měly sloužit jako tajné komunity,

byly zakoupeny ve špatném stavu.  Sestry je  musely nejdřív přestavět  a  zařídit  tak,  aby tam

mohla komunita fungovat. Na řemeslné práce najímaly dělníky, ale samy se také na opravách

podílely.  Ačkoli  se  sestra  Pia  nesměla  ze  zdravotních důvodů  příliš  namáhat,  v  domečcích

stěhovala samé velké skříně a zvedala těžké věci. Říká, že jí k tomu dal Pán Bůh sílu. Pomáhala

střídavě v Brně a v Praze. „(..) matka nás poslala jako dvě vyslankyně a tam jsme řídily stavbu.

Jedna to vedla, vařila a jedna zase sháněla živobytí. A všechno co k tomu patřilo. Když nebyl

přidavač, tak jsme přidávaly. Hasily jsme vápno, vozily písek do dvora. V jednom baráku nám

dělník řekl: „To máte americké stropy!" A z toho čouhala sláma.“  Byly tam se sestrou samy

dvě.  Švagr  jejího  známého  jim  doporučil  dělníky,  kteří  "mlčeli."  „(..)  po  práci  si  chtěli

přivydělat, tak chodili k nám. Třeba sedm najednou. A do 11 hodin dělali, když bylo pěkně."

Sestry neměly povolení ke stavbě. Dělníci obstarali falešné a pověsili ho vysoko na okno, aby

nebylo z ulice čitelné. 

Na provozu domečků spolupracovala se sestrou Methodis. Popisuje to jako dobrou souhru. „(..)

my jsme byly hravé, doplňovaly jsme se. Nemohly jsme se handrkovat, ale ani nebylo proč. Ona

to vedla a já jsem k tomu přispívala. To musí být soulad. To si musí být člověk vědomý a potom v

takovém nebezpečí, může někdo něco zaslechnout, a potom z toho je karambol.“

Mezitím se dívky, které toužily po řeholním životě, seznamovaly se sestrami. Chodily také do

kostela,  kde se jim dostalo doporučení od kněze, že boromejky i přes zákaz dorost přijímají.

Když potom dívky nastoupily do ošetřovatelské školy, mohly bydlet právě v těchto domečcích.

Ačkoli vše muselo  probíhat  nepozorovaně,  atmosféru popisuje  sestra  Pia jako  pohodovou a

veselou. „My jsme to braly s veselou. Sestra Methodis, ta byla vážnější, ale večer byla vždycky

legrace. My se po večeři tak na hodinu sejdeme a povídáme si a děláme hlouposti. Jednou jsme

si řekly: „Dáme si víno ze sklípku." Vzala jsem lahev,  ta pak kolovala kolem stolu.  Já jsem

nevěděla, jaké je to víno. Až potom jsem zjistila, že jsem vzala to nejlepší a my ho celé vypily!"
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Sestra říká, že se snažily pro nové čekatelky vytvořit příjemné prostředí. Když přišly dívky ze

školy, mohly se učit v klidu na zahradě. Večer se zapojily do domácích prací, ale nebylo toho na

ně příliš mnoho.  „Děcka jsme měly rády, tak jsme se na ně usmívaly, zpívaly jsme třeba, nic

zvláštního, tak přirozeně."  Sestra zmiňuje, že ne všechny čekatelky vytrvaly.  Některé odešly,

protože se jim stýskalo po domově nebo chtěly začít pracovat a mít vlastní plat.

Se sousedy se sestry moc nebavily, aby komunitu nevyzradily. „My jsme se od nich držely dál,

nebyly jsme tak moc přátelské. To poznáte, kdo je k vám nakloněný, to se chová docela jinak.

Někdo vám řekne: „Já vám budu nosit ty noviny." A je to falešný komunista. A někdo se zase

jenom usměje, pozdraví a to už vidíte, že to je docela něco jiného."

Ptám se sestry,  jestli  se  někdy dostala do situace,  kdy by musela  lhát.  „(..) když jsme třeba

vyhodily nějaké krámy naproti a tam už něco bylo, lednice a vozíky a tak, tak jsme to tam taky

daly. A oni nás volali na Národní výbor. Ty druhé nevolali. Nás volali. Tak jsem říkala sestře:

„Jdi tam a pokorně řekni, když to druzí házeli, tak jsme myslely, že můžeme taky." Oni se chvíli

radili a pak nám řekli: „Tak to odstraňte, dejte to pryč a už to tam nedávejte." Takže nám to

prošlo. To jsme nemusely lhát. Ale když přišel tajný a já se ptám: „Paní Doktová, co je,  co

chce?" „On chce povolení na kanalizaci." Tak jsem to honem svrchu donesla. A on říká: „A kdo

jste vy?" A já jsem říkala: „Teta." A to jsem si vymyslela."

To, že musí být sestra v civilu a vydávat se za tetu jí ani tolik nevadilo. Spíš ji mrzelo, když

musely spálit všechny knihy, poznámky a dopisy. Pak však dodává:  „Ale obešly jsme se bez

toho taky. My jsme to braly jako sport. Ani jsme neměly strach. Já nevím jak to. Neměly jsme

strach."

O komunistech sestra mluví nezaujatě. „(..) já když jsem šla po ulici a potkala jsem komunistku,

a když něco nesla, tak jsem jí vzala tašku, pomohla jsem jí to vzít domů. My jsme se takhle

navzájem s nimi stýkali, mluvili jsme spolu. Ale někdo to nepřátelství dával moc najevo. Někdo

na nás třeba cosi vykřikoval. Ale my se sestrou jsme na to nedbaly. Nevšímaly jsme si toho. Vím,

že taky kolem plotu chodili a dívali se, co tam děláme. Hlídali nás, ale nám to nevadilo." Její

švagr byl komunista a ujišťoval je: „Oni vám nic neudělají. Oni o vás vědí, ale vy neděláte nic

špatného. Vy opravujete baráky, tak oni nic vám neudělají." Doporučoval jim také dělníky a

další "tiché polokomunisty", kteří jim pomáhali shánět materiál na stavbu. 

Zmiňuje se ale také o strachu, který měla, když sháněla dělníky. „Já jsem chodila po ulici, po

stavbě nahoře na Špilberk a tam jsem utíkala po schodech,  nikoho jsem neviděla,  tak jsem

potom utíkala se strachem dolů, dostala jsem strach, viděla jsem ty věznice, jak to tam je, tak
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jsem dostala strach a utekla jsem." Poté pokračuje: „A tak jsem je někdy sháněla, aby přišli a

bylo to pěkné." 

Sestra Pia působila v různých domečcích celkem deset let. „Jak jsme něco opravily, tak jsme šly

zase dál." Když potom byly stavby u konce, působila jako pomocnice novicmistrové. Jednoho

dne u zubaře dostala srdeční záchvat a musela do nemocnice. Když se vrátila, začala pracovat na

vrátnici. Potkávala tak i sestry z jiných řádů, které k nim přicházely. Měla také kamarádku z

mládí u šedých sester111. Jinak se s jinými řeholníky nesetkávala. 

Vystoupení z ilegality

Když si po revoluci mohla obléci řeholní šaty, sestra vzpomíná, jak si to užívala. „To už jsme se

nesly. A bylo nám v tom teplo! Bylo to pěkné."

Sestra také vzpomíná na setkání s panem prezidentem Václavem Havlem:  „(..) byly jsme ho

navštívit na Hradě, vyšel na terasu a matka Inviláta taky,  tak jsme mu popřály a on k nám

promluvil pár slov a tak jsme s ním přišly do styku. Když byl nemocný a sestry ho ošetřovaly, tak

říkaly, že to je vzácný člověk. Že je vzácný a tak ohleduplný. Oceňovaly ho. Pak si Havla také

připomínám, když přijel Svatý Otec, jak ho všude provázel.“

Na konci rozhovoru se sestra na mou pobídku zamýšlí nad životem v minulých režimech. „To,

co se dělo za fašismu i za komunismu, to bylo hrozné. V některých knihách to je tak věrně

napsané, lidé by tomu měli věřit. Ti, co to zažili, o tom většinou moc nemluví. Ale utrpení je to

velké. Podle toho jak to vypadá, když všichni z toho kriminálu přišli nemocní. Ale na druhou

stranu, my jsme měli komunistické předáky taky. I v Učicích jsme měli jednoho pana doktora a

ten byl tak inteligentní a tak krásná duše, to člověk žasl. Ten byl lepší jak některý katolík. A pak

jsou zase lidé, kteří jsou podlí křiváci. Máme se vždycky rozmyslet, co říkáme. Bohužel naše

mládež není vyspělá tak, aby to mohla pochopit. Ona to teď upírá a akorát říká: „Vy lžete.“

111 Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka
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Sestra Bonfilie, rodným jménem Růžena

Sestra Bonfilie vstoupila do řádu za druhé světové války. Během Pražského povstání ošetřovala

raněné a také oběti převezené z Terezína. Působila v různých nemocnicích na chirurgii, poté také

jako vrchní zdravotní  sestra.  Několikrát  byla  jmenována do funkce sestry představené. Díky

tomu se  také  za  totality  často  stýkala  se  sestrami  představenými  z jiných  řádů.  Dnes  žije

v charitním domově ve Městě Albrechticích. 
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Dětství

Sestra  Bonfilie  se narodila  20.  prosince 1923 v Okrouhlé  u  Boskovic.  V té  době panovala

vysoká novorozenecká úmrtnost, dva nejmladší sourozenci zemřeli jako malí. I tak pochází z

velké rodiny. Dnes už jsou všichni její sourozenci na věčnosti, stejně jako mnoho jejích přátel. V

rozhovoru se k tomu několikrát vrací a zmiňuje, že její blízcí odešli a zůstala jen ona. 

Její starší bratr byl kněz. Když sloužil svou první mši po vysvěcení, šla mu sestra Bonfilie za

hlavní družičku. „Byla to taková svatba. A někdo z bohoslovců mu nadhodil: „Ty máš Jaroslave

o sebe postaráno. Tady máš sestřičku, ta půjde za tebou.““  Sestra Bonfilie  se toho chytla a

začala  uvažovat  o  tom,  že  by  se  šla  ke  svému  bratrovi  Jaroslavovi  starat  o  domácnost.

Přemýšlela tedy, kde by se naučila všem domácím pracím. Nejlepší cestou bylo jít  se učit  k

sestrám.  V Brně působila  komunita boromejek.  „A protože byla taková doba těžká, děvčata

musela do Německa pracovat, tak jsem si říkala, když budu u sestřiček, tak tam budu chráněná.

To už mě tam cosi takového táhlo. Řekla jsem si, že to tedy zkusím v Brně u našich sester. Sestry

jsem jinak neznala, tedy ne ty brněnské.“

Sestra se o té možnosti dozvěděla od své spolužačky, která se tam šla učit a pak se vdala za

jejího bratrance. Maminka sestry Bonfilie s tím, že se chce učit u sester, souhlasila. „A tak jsem

se k nim šla učit vařit, protože mi bratr řekl: „Taková hospodyně musí všechno umět.“ Nejenom

vařit,  ale  i  se  postarat.  A musí  něco reprezentovat.  Když  chceš ke mně  přijít,  tak se musíš

všechno naučit.“ Potkávala se tam se studentkami a starými vdovami, o které se sestry staraly.

Ošetřovatelská činnost  se jí  líbila.  Hodně se  toho  naučila  také od své  maminky.  „(..)  naše

maminka byla také taková ošetřovatelka, každému šla pomoc. Ke každému nemocnému šla.“

Vzpomíná s úsměvem: „Vždy ji volali, když byl porod, tak aby jim šla pomoct. Když měli něco s

dobytkem: „Pojďte nám pomoct a poradit.“ A takhle se stalo, že i v noci přišli pro maminku. A

já jsem se potom probudila a ptám se: „Maminko, co mají, holčičku?“ A ona odpověděla: „Ne,

telátko.“ Tak mi to tak zůstalo," dodává. Popisuje také, jak se její maminka starala o nemocnou

příbuznou.  „(..)  maminka  jí  v  noci  dávala  obklady  z  tvarohu,  to  se  dělávalo,  přikládal  se

nejenom tvaroh,  ale i to  mléko se syrovátkou a tím se snižovala teplota.  A ona se opravdu

uzdravila. A tak jsem si říkala, ta naše maminka je půl doktora. A už to takhle se mnou tak šlo.

Já jsem si vždycky říkala, tak takhle bych mohla pomáhat i já. Byla to pro mě taková náplň.

Pomoci druhému, posloužit pacientům.“  Potřebu pomáhat ostatním cítila  i  ve škole.  „Dobře

jsem studovala a vždycky mně říkávali: „Povídej mně.“ Byla tam jedna civilní dcera doktora a
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ona se špatně učila. A vždycky se otočila a: „Napovězte mi někdo.“ Samozřejmě profesor to

viděl, že jí napovídám. Ale já jsem se jinak dobře a rychle učila, tak mi to ani tolik nedělalo

problém. Vždycky jsem měla tu tendenci pomoct. Od malička to tak je."

Vstup do kláštera 

U sester  byla  dva roky.  Skamarádila  se  tam s  mladými čekatelkami a kolem roku 1940 se

rozhodla, že vstoupí do řehole. Nad tím, že nebude mít rodinu, nepřemýšlela. Cítila jednoduše,

že jde za "něčím" a že chce pomáhat druhým. „(..) mezitím jsem dostala povolání, uvědomovala

jsem si, že je to veliký dar.  Opravdu jsem cítila volání do řehole.“  Zmínila se o tom svému

bratrovi:  „„Ty Jaroslave, já nevím. Já k tobě asi nepůjdu. Já mám takové nutkání a volání, já

asi půjdu do kláštera.“ On mi říkal: „To ještě musíš promodlit a počkat, až jak to bude, teď je

válka.““  Vzpomíná,  že  to  s  ní  bratr rozebíral a  pak to  teprve  řekli  mamince.  Ta reagovala

podobně. Říkala, že je válka a není to tedy nejvhodnější. Nakonec to ale dopadlo tak, že se z ní v

lednu roku 1942 stala čekatelka. Její bratr se tomu nebránil, sám ji do kláštera odvezl. „Já jsem

si říkala, jak mu asi muselo být. On mi ale řekl: „Když tě Pán Bůh volá, on se o tebe postará.“

A skutečně to tak bylo. Opravdu.“

Když  vstoupila  mezi ostatní mladé čekatelky, byla  šťastná.  Žít  s tolika sestrami jí  připadalo

přirozené také díky tomu, že pocházela z velké rodiny a byla naučená se s ostatními dělit a brát

na ně ohledy. „(..) my jsme si stačily. V té skupině čekatelek, která se připravovala na sliby, jsme

měly stejné názory,  nepamatuji si, že by mi bylo něco těžkého. Jestli je to také tím, že člověk

vyrůstal v rodině, kde je více dětí, že na sebe musely mít ohled. Tak to dřív bylo, pomáhat si

jeden druhému. Já jsem vychovávala nejmladší, jak sestru, tak bratra. Takže člověk byl zvyklý,

že někde musí ustoupit. A tak to potom bylo i v klášteře. My jsme se měly opravdu rády. Protože

když jsme šly třeba na vycházku, tak jsme si vykládaly. Když potom nastoupila jedna taková

starší sestra, bylo jí za těžko třeba, tak a tak to dělat, protože už měla své návyky. Kdežto my

jsme to dělaly, jak se nám řeklo, tak nám to nepřišlo nějak zatěžko.“

Na začátku ji spolu s dalšími sestrami vybrali do nemocnice v Českých Budějovicích, kde se

měla trochu zapracovat a získat praxi. Začala pracovat na interním oddělení. Poté jim přišlo od

státu nařízení, aby uvolnily místo pro skupiny Hitlerjugend. Z celého jednoho poschodí se sestry

musely vystěhovat a odejít do jiných filiálek. Sestra Bonfilie tedy přišla do Prahy do Nemocnice

pod Petřínem. 
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První sliby

Při obláčce se sestry nemohly podílet na rozhodování o jejich budoucím jméně. „Za nás se nás

neptaly. Ale někdy to uhodly. Já jsem dostala jméno sestra Bonfilie a teď vám řeknu, jak mě to

potom  lahodilo.  Když  jsem  byla  čekatelkou  v  Českých  Budějovicích,  tak  zemřela  sestra

představená,  matinka Bonfilie ze  Sloupnice.  My jsme se o  tom dozvěděly a  šly  jsme zrovna

střídat sestry na oddělení, aby se mohly jít naobědvat a pak jít k řeholnímu modlení. Já jsem

přišla a říkám: „Sestřičky, budete se zítra modlit za matinku Bonfilii, zemřela.“ A mně vám to

tak utkvělo, to jméno Bonfilie. Ale já jsem si o ně neprosila. Já jsem myslela, že dostanu jméno

Gaudencie. V Brně byla sestra představená Gaudencie a ona nebyla stará, bylo jí 60 roků, a

ona zemřela. Sestřičky se s ní šly před pohřbem ještě rozloučit, udělat křížek a mně, ještě jsem

nebyla čekatelka, tak říkaly: „Pojď se s ní rozloučit taky.“ Já jsem jí měla opravdu ráda, ona to

byla taková duše mateřská. A tak jsem myslela, že dostanu, když jsem v tom Brně byla, jméno

Gaudencie. Když jsem potom dostala jméno Bonfilie, tak jsem si tak uvědomila, že tehdy jsem

přišla k těm sestřičkám říct, že se za ní budou modlit. Takovou souvislost jsem k tomu jménu

dostala,  když  mi  vysvětlily,  co to  znamená.  Bonus  nebo Bon je  dobrý,  dobrý  syn  je  potom

Bonfilius,  Bonfilie je dobrá dcera. A tak mi vždycky říkaly: „Ať jste dobrá dcera!“. Takže takhle

jsem k tomu jménu přišla." Na jméno si sestra zvykla rychle. Rodiče jí dál říkali Růženko. Když

posílali dopisy, psali jí už jako sestře Bonfilii. „Já jsem slyšela na obě dvě od těch příbuzných i

sourozenců.“

Ze začátku  se  sestry neuměly  obléknout  do  řeholních  šatů,  starší  sestry jim v tom musely

pomáhat. „A pak jsme to zase předávaly my druhým. Každá sestra už zase měla svého takového

chráněnce, ta starší z té první skupiny a už jsme pomáhaly těm, co byly čerstvé." V šatech jí bylo

příjemně, ale chvíli trvalo, než si na ně zvykla.  „Já jsem se cítila dobře, ale neuměla jsem je

zvednout. Šla jsem ze schodů a držela jsem to vpředu, obráceně. Ale pak jsem se to naučila.

Potom jsme musely chodit šikovně a opatrně. Sestry nám vždycky říkaly, ne abyste lítaly přes

schody a zametaly je!“

S úsměvem také vzpomíná :  „Jedna sestřička zapomněla své jméno, jak se jmenuje. Tak jí to

potom  představená  řekla:  „Jmenujete  se  tak  a  tak."  Ona  to  jméno  věděla,  ale  nějak  to

zkomolila. To se všechno stane. Ale já náhodou jsem si to pamatovala moc dobře, možná proto,

že už jsem to předtím vyřkla."

Veselé historky střídá vzpomínka na druhou světovou válku. Mnoho mladých lidí muselo odejít

41 / 101



na nucené práce do Německa. Mezi nimi byl i její starší bratr. „Jeho to také neminulo, i když byl

o čtyři  roky  starší.  Člověk měl  takové starosti,  ale  my jsme si  to  nějak extra  nepřipouštěli.

Kdepak mladý člověk. Šel si jednoduše za tím, co chtěl a bylo.“

Sestra také vzpomíná, jak během náletů musely rychle přenášet pacienty do krytů.  „Ředitelka

nám říkávala: „Mějte čokoládu v kapse,  ona vás zasytí.“ A je to pravda. My jsme se třeba

dlouho nedostaly ven, než byly odhlášené nálety, teprve pak jsme vyšly z krytu.  Nejdřív jsme

musely opatřit lidi, protože to jsme byly určené žákyně. To byly i žákyně ze školy,  musely z

posluchárny, jak se to nahlásilo, už každý věděl, kdo, co, kam. Tak jsme nosily s sebou čokoládu

v kapse, kdybychom se nemohly najíst, abychom něco zasytily, abychom někde nepadly ještě i s

nimi."

 I během duchovních cvičení ke konci války musely být sestry v krytech. „Protože to se pořád

střílelo do oken a kulky,  střepiny lítaly, tak jsme ponejvíce byly v krytě.“Sestry převážely do

Nemocnice  oběti  z  Terezína,  ošetřovaly  také  raněné  z  Pražského  povstání.  „(..)  tak  jsme

samozřejmě pomáhaly, kde kdo mohl. Oni leželi, kde bylo místo. Aby jich tam co nejvíce mohlo

být, všichni ti  vězni tam chtěli, tak je naše sestry transportovaly.  To byla těžká doba, člověk

opravdu až teď se na to tak dívá. V tom ruchu, jak byly nálety a to jsme vozily naše pacienty z

Nemocnice do krytu. Měly jsme určené žákyně, sestry staniční. To byly frmoly a to byly nálety

třeba denně! A i noční. Nejhůř bylo v noci kolem jedenácté. Nebyla to lehká doba. A když bylo

ostřelování, my jsme nesměly ani po dvoře chodit a tou spojovačkou jsme se musely ohnout,

protože bychom mohly dostat nějakou střepinu. To byla opravdu těžká doba. Ale člověk všem

pomáhá,  dávaly  jsme  pozor,  snažily  jsme  se,  abychom  nebyly  nápadné,  abychom  se

nevystavovaly.  Ale tak zapálené jsme byly snad všechny, nebo já to alespoň tak cítila, že jim

chceme všem pomoci, komu můžeme."

Její maminka se o ni bála, za války za ní ale nemohla přijet, protože nejezdily vlaky. Slyšela

pouze v rádiu, že ostřelují Petřín. Strachovala se také o svého syna kněze, který byl v Lanžhotě,

kudy šla  fronta.  „Prý říkala: „Až se to všechno uklidní,  tak je  musím jít  hledat.  Jednoho i

druhého.“ Jaroslava, toho kněze,  našla, že je naživu.  A za mnou přijela do Prahy. Na sliby

nemohla dojet, když jsme je měly tak to bylo 13. května a to ještě nejezdily vůbec vlaky.“

13.  května  už  byl  klid  a  sestry  obnovovaly  sliby  v  kapli.  Sestra  Bonfilie  pak  odjela  do

nemocnice  do  Pelhřimova.  Tam začala  pracovat  na  chirurgii.  Působila  na  operačním sále  i

ambulanci. Studovala přitom na zdravotnické škole. V padesátých letech pak diplomovala. 

„Tehdy se na zdravotní škole jenom diplomovalo. Dílčí zkoušky z každého předmětu a potom
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něco jako maturity.  My jsme si  pak ještě  museli dodělávat takové ty literní předměty,  nejvíc

politiku, dějepis a zeměpis, muselo to tam také být zavedeno. Diplomování probíhalo v pražském

Obecním domě, a byly tam přítomny všechny zdravotní školy. Všechno se předávalo, skládala se

přísaha, nejenom naše škola, ale celá Praha."

V roce 1949 skládala sestra věčné sliby. K tomu se váže její vzpomínka z dětství:

„Když jsem byla malá, tak jsem šla s maminkou z města z Boskovic a potkala jsem sestřičky.

Bylo velké horko a já jsem byla jenom tak v šatečkách. A já říkám: „Maminko, těm sestřičkám

musí být teplo.“ A maminka mi na to odpověděla: „Jistě je jim teplo jako tobě, ale oni to snášejí

pro Pána Boha." To mě tak nějak zaujalo. A když jsem pak měla věčné sliby, tak moje o sedm let

mladší sestřička mi byla za družičku a já jsem byla jako velká nevěsta. Protože byla válka a já

jsem byla nějaký čas tam a pak zas jinde, tak mě za celou tu dobu do věčných slibů neviděla. Až

potom, když jí bylo 16 roků a přijela s maminkou a s tím bratrem knězem. Tak Mařenka mně

povídá: „Ty Růženko, tobě musí být horko.“ Bylo to 15. srpna. Já říkám: „Ano, je mně horko.

Ty se potíš, já se potím. Ale já to snáším dobře. Já vím, co s tím mám udělat.“ A ona se tak na

mě podívala a začala plakat.  A to  mě tak dojalo,  že to snáším pro Pána Boha. Já jsem si

vzpomněla na to období, když já jsem byla malá. Kdybych toto všechno neprožívala, tak jsem jí

to třeba ani nemohla tak říct." 

Po válce musely německé sestry odejít.  „(..) jenom vím, že jsme se loučily a že jsme plakaly.

Protože jsme některé dobře znaly. Já třeba aspoň jednu z Frýdlantu, ona byla učitelka a dobře

učila, neuměly jsme moc německy jenom od slyšení a ona mi byla taková milá i v tom, že nás

chtěla  něco  naučit  a  něco  nám  předat.  Když  jsem  potom  toho  3.  června  odjela  do  toho

Pelhřimova, tak už jsem byla mezi těma sestrama, které v tom Pelhřimově v té nemocnici byly.

Už jich hodně je na věčnosti. Ještě sem tam některá, jsou tady ještě dvě, které ještě žijí. Ale už

víceméně těžko.“

Sestra  Bonfilie  se  zamýšlí  nad tím,  jakým způsobem vzpomíná  na  minulost.V následujícím

odstavci  je  jasně  patrné,  jak  pozitivně  přistupuje  k  životu  a jak  zpracovala  všechny špatné

zkušenosti tak, že v ní nezůstala žádná zášť.  

„To je vám zajímavé, že co třeba bylo tak těžkého, doba za Německa, potom za totality,  za

komunismu, tak to se tak nějak všechno ztratilo, v tom smyslu, že to nijak neproklínám. Já mám

ty nejkrásnější vzpomínky. To nejhezčí, co jsem mohla udělat nebo dělala a co jsem mohla komu

předat, z toho mám ty nejkrásnější vzpomínky. Už od čekatelství. Když si vzpomenu na České

Budějovice,  tak říkám, to byla pěkná nemocnice.  Když si  vzpomenu na Pelhřimov nebo pod
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Petřínem, tak říkám, tam to bylo milé. Jak jsme se měly všechny rády! Jak jsme si tak vykládaly,

taková rekreace, opravdu. Já to mám pořád. Já nemám žádné zádrhele, že bych na něco nerada

vzpomínala. Ne. Ani na ty těžké doby. Ať je to za Německa, ať je to za komunismu, já mám samé

hezké vzpomínky."

Vrchní sestrou v nemocnici a sestrou představenou v klášteře

Sestra  se  postupem  času  vypracovala  na  vrchní  zdravotní  sestru.  Mnohokrát  také  byla

jmenována sestrou představenou v klášteře. Setkávala se díky tomu i se sestrami z jiných řádů.

Pořádaly setkání představených a tam společně diskutovaly nad problémy.  „Tomu, že jsme se

scházely, nejvíc dopomohla právě totalita. Táhly jsme za jeden provaz.“ Dbala také na to, aby se

konflikty v komunitě řešily co nejdříve. „(..) když se něco přihodilo, tak jsem říkala: „Sestřičko

ne, musíme to dát do pořádku, půjdeme a hezky se tam omluvíte.“ Učily jsme se nečekat až na

samý večer, radši dřív. On člověk má svědomí, že ho leccos potom ruší." Jako sestra představená

se však také vystavovala většímu nebezpečí, že bude vyslýchána nebo zatčena. „(..) člověk si

říkal, nebudu první ani poslední. V Praze zavolali naši novicmistrovou a už ji nepustili, odvezli

ji do Hejnic. My jsme věděly, že se může něco stát.“

V Jiříkově 

V 50. letech byly sestry, které byly mladší třiceti let, posílány do továren. Sestra Bonfilie mezi

nimi byla taky. Byla ale zrovna po nemoci, takže jela se dvěma dalšími sestrami, které byly po

operaci, do domova důchodců do Jiříkova. Vzpomíná, jak je tam hlídali agenti STB.

„(..)  chodil  tam vždycky  do  kanceláře  jeden  takový  podezřelý  člověk,  potom jsem se  včas

dozvěděla, že je to estébák. On vždycky přišel a ptal se, co budu dělat nebo co dělám. A taky, já

nevím, kde na to přišel, že mám jednoho bratra, který dělá náměstka v masně v Košicích. To o

tom bratru knězi určitě věděli. Nechápala jsem, proč se pořád vyptává? Co a jak a jestli tady

byl. A oni nás, a nejvíc mě, kontrolovali, protože věděli, že jsem představená a zdravotní sestra.

Přišel třeba i večer. A tak už jsem potom řekla své asistentce: „Prosím vás sestřičko, když tam

bude delší dobu, než čtvrt hodiny, tak mě vyvolejte.“ A pak jsme jednou byly na vycházce a když

jsme šly zpátky,  už mě přišla naproti  jedna sestra a říká:  „Sestro představená, čeká na vás
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nějaký pán." A já už věděla, o koho se jedná. A on mi povídal: „Vy prý děláte nějakou dobrou

mast, vy hojíte dobře nohy." To nebylo jenom tak, proč se ptá. Já jsem říkala: „Já žádnou mast

nedělám." On mě na to chtěl chytnout. Říkal, že jeho paní má nemocnou nohu a jestli bych mu

neprozradila, jak to děláme a tak dále. Já jsem říkala: „Tak ji doveďte sem a já vám ukážu,

jakou mastí to mažu.“ Už jsem tehdy tušila, že v tom něco je. Tak tehdy po mně tímto způsobem

šli, chtěli mě nachytat. Ale to jsem se potom všechno dozvěděla."

V Jiříkově sestry hlídali vojáci a chtěli po nich, aby se po výzvě legitimovaly. Podle nařízení

úřadu pro věci církevní  se také měly zapisovat  do  knihy,  když  někam odcházely. „Byly to

Velikonoce,  já  vím,  že  jsme  šly  na  Velký  pátek  do  hlavního  kostela.  A  zastavil  nás  voják,

abychom  se  legitimovaly.  A já  říkám:  „Prosím vás,  já  jdu  do  kostela,  tak  na  co  se  mám

legitimovat?" A on mi povídal: „Jste přece obeznámeny, že když jdete někam ven, že musíte mít

legitimaci.“ Já říkám: „Ale ne do kostela tady v obci.“ Tak mu říkám: „Tak pojďte se mnou.

Vždyť jsme tady za rohem.“ Já nevím, kde jsem brala tu kuráž. Tak on to nechal být, řekl, že

teda příště. Já nevím, jestli jsem ji ještě potom vůbec nosila. A zajímavé, musím se usmát, oni

když něco potřebovali, tak přišli k nám. Třeba jim vypověděla trouba, tak přišli k nám. A já

veliteli té posádky říkám: „Víte, já mám na vás také něco, jenom si vzpomeňte, jak jste mě honil

tehdy.“ A on říká: „Vždyť jsme to museli dělat.“ Oni to brali ze začátku vážně."

Od církevních tajemníků si sestry vysloužily přezdívku neposlušné sestry. „Církevní tajemníci,

krajský i ten obecní, říkali: „Musíme dát pozor na ty pražské sestry.“ My jsme přišly z Prahy,

tak jsme byly poznamenané, že jsme neposlušné. Protože jsme měly přijít na školení a to jsme

věděly, že když na to školení půjdeme, že už se nevrátíme. Když nás krajský zavolal a přikázal

nám, že se musíme, když někam půjdeme, zapisovat do knihy, tak jsem mu řekla: „To abychom

měli, pane církevní tajemníku, strach? Nebo si myslíte, že se někde ztratíme?“ A on mi povídá:

„Vy pražský máte pro strach uděláno.“ 

Sestra si nepamatuje,  jestli se  opravdu zapisovali nebo ne.  „Ono to bylo opravdu ostré,  ale

nemohly jsme si z toho dělat nic zvláštního. Já nevím, jestli jsme se po tom příkazu zapisovaly.

Já  jenom vím,  že  když  jsem jela do Prahy,  tak  jsem měla od lékaře  Křivohlavého takovou

kartičku, že jsem volaná ke kontrole. Protože byly sestry v nemocnici na Vinohradech, tak jsem

vyřídila, kde co bylo potřeba. Ale přitom jsem byla u lékaře. Razítko jsem tam měla.“

Vojáci měli v  okolí  často hlídku, protože Jiříkov byl  u  hranic.  Sestra vzpomíná, že sestrám

cyrilometodějkám112 vítr odnesl prádlo a jak ho šly sesbírat, vojáci si mysleli,  že chtějí utéct.

112 Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje
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Dali pak sestrám za trest práci na poli. 

Když byly volby, sestra Bonfilie  se zařekla,  že volit  nebude.  „My tři pražské jsme řekly,  že

nepůjdeme za žádnou cenu. Všichni kolem nás už byli. Jedna sestra říkala: „Prosím vás sestři,

tak už pojďte, vždyť už to není možno. Budeme to dělat, aby to platné nebylo, nebo já nevím, co

ale k těm volbám musíte jít." My jsme se zavřely na půdu a nikam jsme nešly. Všechny tři. Nešly

jsme.  Věděly jsme,  proč to  děláme.  Že  to  není  dobré  a že to  není  správné.  Také jsme těm

církevňákům říkaly: „Představené jste nám zavřeli,  tak co po nás chcete?" Skoro z každého

domu byla představená někde koncentrovaná a sestry také. Jenom v tom severočeském výběžku

co  sester  jiných  řádů  i  ze  Slovenska  pracovaly  v  té  textilce,  chodily  k  nám,  právě  tímto

způsobem jsme se tak nějak semkly, protože ony nám ty své bolesti zase svěřovaly. Pracovaly ve

Varnsdorfě v textilce s našema sestrama, tím se sjednotily i v té továrně. Doposud sestry, které

pracovaly v továrně, vzpomínaly, jak se pěkně povzbuzovaly a podpíraly."

21. srpna 1968 měla sestra zrovna noční službu, když přes Jiříkov začínaly přijíždět z Německa

sovětské  tanky.  „Oni  nevěděli,  že  jsou  v  Jiříkově.  Že  už  je  to  v  republice.  Jak  jsme  se to

dozvěděly, tak jsme poslouchaly rádio. Oni zase pokračovali dál. Byly jsme z toho vykolejené, že

to není ta pravá svoboda. Potom jsme to zaznamenávaly, kde asi jsou anebo, jak to pokračuje. A

co je za bolesti, s tím spojené. Tehdy to na nás doléhalo smutně. Každým rokem jsme na to 21.

srpna myslely.“

Sestra ke konci shrnuje život za komunismu takto: „Toho utrpení bylo hodně. Kolik životů bylo

zmarněno.  Když  si  vzpomenu  na  jednoho  kněze,  otce  Bruna,  když  nám  vyprávěl,  co  zažil

krutosti, když ho tloukli přes paty a všude jinde. Tak jsem říkala, to je nesmírného bolu, trýznění

a toho všeho. To je nelidské! Zvíře se nemá takhle týrat žádné. Nad tím se jaksi pozastavujeme.

A co potom lidi, člověk, který má rozum, svobodnou vůli? A když se dnes ještě řekne, to není

pravda. Ale to se u Pána Boha všechno jednou dovíme. Všechny ty špatné věci. Jak se říká,

odpuštěno  může  být  všechno,  ale  zapomenuto  nikdy  ne.  Tak  nedej  Bože,  abychom  to

promarnili.“

Po revoluci

Sametovou revoluci prožívala sestra s ostatními v Římě na svatořečení Anežky. Popisuje, jak

měly  radost  a  naučily  se  píseň  o  svaté  Anežce,  kterou  pak  celou  cestu  zpívaly.  „Na  to

nezapomeneme. Za prvé to byl pro nás takový opravdu veliký den a za druhé takový životní
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úsek, který přinesl tolik radosti.“ Po revoluci byly sestry stále lehce nejisté, zda se náhodou vše

nevrátí do starých poměrů. „(..) vnímaly jsme to tak, teď už je svoboda, ale přece to ještě bylo

stísněné. Ale byly jsme rády, že už máme biskupy nebo budeme je brzo mít. Že už nebudeme tak

opuštění a budeme žít tak, jak to má být.“
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Sestra Mirjana, rodným jménem Ludmila

Sestra Mirjana vstoupila do řádu pár měsíců před revolucí. Má vystudovanou chemickou školu a

dlouhá léta působila v laboratoři. Považuje se za technický typ, což se také odráží ve způsobu

jejího uvažování a smyslu pro detail. Dnes pracuje v Nemocnici pod Petřínem, kde je v přímém

kontaktu s pacienty a poskytuje jim duchovní péči. 

48 / 101

Foto autorka



Dětství

Sestra Mirjana začíná své vyprávění slovy: „Můj život začal už skoro před šedesáti lety. To už je

strašně moc let.“  Vyrůstala nedaleko Prahy ve vesnici Tachlovice.  Tam navštěvovala i první

stupeň školy, do měšťanky pak nastoupila ve vedlejší vesnici Nučicích. Má o dva roky mladší

sestru, se kterou si jako malé hodně hrály. Babička jim vždycky říkala, že jsou tak divoké, že se

měly narodit raději jako kluci. Sestra vypráví, jak si třeba z podvozku starého kočárku vyrobily

vozítko a dávaly si závody s ostatními dětmi. Nebo jak chodily do přírody: „Vzpomínám si, že

jsme měly takové období, kdy jsme chodily na vandr a stavěly jsme si bunkry. Do batohu jsme si

vzaly svačinu, do bandasky malinovku a šly jsme. Ulice, kde stál náš dům, ústila směrem nahoru

do polí. Tam byla skalka se spousta kameny. Tak jsme je vyhrabávaly a dělaly z nich hrady a

bunkry. Takhle jsme si hrály. Když jsme pak byly trošičku větší, tak jsme zůstávaly přes noc v

altánu na zahradě, kam jsme si snesly staré postele. Tenkrát ještě nebylo běžné mít stan. V tom

altánu jsme si hrály na mámu a tátu a na děti.“

Tatínek sestry Mirjany byl truhlářem a měl vedle domu dílnu. V té době bylo  toto řemeslo

spojené s pohřební službou. Sestra Mirjana vypráví, že měli na půdě uložené rakve. Jednou je se

sestrou napadlo, že si z jedné takové vyrobí letadlo.  „Ta rakev,  to byl trup. Tatínek tam měl

nařezaná  prkna  na  okna.  Jedno  prkno  jsme  přitloukly  k  té  rakvi  jako  křídlo.  A  teď  jsme

potřebovaly palubní desku a našly jsme tam kování na kliky a zarážky,  co drží okna, aby se

nezavírala. To se nám líbilo, tak jsme je natloukly do toho prkna. Když na to táta přišel tak ho to

moc rozzlobilo. Vynadal nám, ať si jdeme najít klacek, že dostaneme. Tak jsme chodily po dílně

a hledaly jsme klacek, kterým by to nejméně bolelo. Když to táta uviděl, tak se začal tak smát, že

bylo po všem.“

Sestra vzpomíná, že pod kuchyní měli sklep s nízkým stropem.  „Pamatuji si, že jsem si tam

udělala takovou zašívárnu. To už jsem byla starší. Vyrobila jsem si křesílko, i když to moc nešlo,

nožičky už to nemohlo mít, protože bych se tam nevešla, ale mělo to sedačku a opěrátko. Dále

jsem tam měla stoleček z kusu špalku a na něm svíčku. Dneska bych řekla, že to byla taková

meditační  místnost,  ale  tenkrát  mě takový termín ještě  nenapadl.  Čas  od času jsem se  tam

schovávala a přemýšlela. Odpočívala jsem a nikdo mě tam nenašel."

Sestra Mirjana soudí, že se jí totalitní útlak příliš nedotkl. Říká však, že její prarodiče přišli s

nástupem totality o práci a její prastrýc byl vězněný kněz. Ona se už narodila jako dcera dělníků
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a  měla  díky  svému  původu  i  umožněný  přístup  na  studia.  „Já  jsem  tu  totalitu  ani  nijak

nevnímala. Horší to bylo třeba s našima. Můj dědeček pracoval na ministerstvu,  když přišla

totalita. Tak samozřejmě okamžitě musel pryč, protože se nezřekl svého bratra, který byl knězem

a kterého zatkli. Šel pracovat do lesa a byl lesním dělníkem. I když před tím byl inženýrem na

ministerstvu. Dědeček z druhé strany byl živnostníkem, který měl truhlářství a to mu sebrali.

Táta začal pracovat v té samé dílně, ale už pod komunálem. Ono to tenkrát patřilo pod národní

výbor,  takže naši rodiče začínali jako dělníci.  Se sestrou, když jsme vyrůstaly, tak jsme měly

dělnický  původ.  Co  se  týče  přístupu  na studia,  tak  jsme  problémy  neměly.  Naše  rodiče  to

odnesli. Ti měli špatné startovací čáry. My už ne.“

Nevzpomíná si, že by jí náboženské vyznání v něčem bránilo. Vypráví dokonce jednu vtipnou

historku ze základní školy: „Já jsem jako malá asi musela být hodně drzá. Když jsem chodila do

první  třídy,  tak jsem řekla panu řídícímu,  že  jestli  nebude chodit  do kostela,  tak  přijde do

pekla. A on to byl komunista jak hrom! Ale mně se nic nestalo. Z první třídy mě nemohli vyhodit

a naši byli dělníci, tak jim taky nic nemohli udělat. Takže na nás byli krátcí. Sice to pak pan

řídící řekl našim, ale nic z toho nebylo.“

Ve škole sestru Mirjanu nejvíce bavila matematika, fyzika a chemie. Po základní škole začala

dojíždět  na  gymnázium do  Berouna.  Mimo  školu  se  spolužáky  netrávila  mnoho  času.  Na

večírcích, kde se hodně pilo, se necítila příjemně.

Volání do řehole

V dospívání hodně přemýšlela o tom, kam chce směřovat. Postupně jí začal lákat řeholní život.

„Bylo to dost náročné. Mě tenhle způsob života přitahoval. Četla jsem různé knížky. Když už

jsem studovala vysokou školu a pak jsem chodila do práce, tak jsme tam měli pana faráře, který

můj zájem o náboženství podporoval. Dovolil mi, že můžu přijít na faru a číst si v jeho knihovně.

To byl takový ten obývák a celá pětimetrová stěna knížka na knížce. Žádné nové tam nebyly že,

ale ono před válkou a krátce po ní vycházely celkem slušné knížky. Já jsem si v těch knížkách

listovala a vždycky jsem si nějakou půjčila domů. Takovým způsobem jsem se o ty věci zajímala.

Četla jsem životopisy různých lidí a nějakým způsobem mě to přitahovalo."

Za významný moment v jejím rozvažování považuje jistý okamžik při učení: „Vybavuji si jednu

chvíli, když jsem ještě studovala. Moje sestra v té době už bydlela v Praze,  koupila si byt v

Řepích, takže jsem měla pokoj pro sebe. Měla jsem tam takového ušáka, kde jsem ráda seděla. A
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jednou jsem se tam učila a najednou jsem se zadívala do kraje a bylo mi to jasné. Říkala jsem si

tak a je to. Pán Bůh mě volá."

V té době se psal rok 1977. Kongregacím bylo stále znemožněno legálně působit. Sestra Mirjana

měla navíc ještě před promocí:  „Říkala jsem si, tak nic teda. Teď se nedá nic dělat, zůstanu

normálně doma a uvidíme. Panu faráři jsem něco občas naznačila a on mi říkal, abych počkala,

abych vydržela. Že to nemůže trvat na věky, že to musí skončit a že už je i tak trošku vidět v té

politice a v tom vztahu mezi státem a církví, že to polevuje. Moje teta, maminky sestra, byla v

klášteře u mariánek113 v Opavě. S tou jsem o tom také občas mluvila.  Pozvala mě k nim na

návštěvu. Jejich Kongregace přijímala načerno. Tak jsem se tam s těma děvčaty seznámila, ony

byly tři a já jsem byla čtvrtá do party. A když jsem o tom panu faráři řekla, jemu se to nelíbilo.

Řekl: „Jedině přes mojí mrtvolu. To není ani ryba ani rak. Budete doma, budete žít jako civil,

přitom budete řeholnice se sliby, které nebudete moci dodržovat, tak co je to za život? Raději

buďte normálně civil,  žijte  pořádně a uvidíme.“ Tak  mi  to  trochu rozmluvil.  Řekla jsem si,

dobře. Budu využívat toho, co mi život nabídne.“

Začala tedy pracovat ve výzkumném ústavu. Za ušetřené úspory si nejprve vybavila pokoj. Poté

se nadchla pro cestování. Vydala se na svůj první zájezd do Španělska, za rok pak navštívila

Itálii.  Chtěla s přáteli jet i do Jugoslávie,  ale kamarád, který měl řídit auto, nedostal výjezdní

doložku a tím z jejich plánu sešlo.  „Pak jsem ještě měla zálusk vydat se na Kavkaz, to jsem

strašně moc chtěla vidět. Oni tenkrát nabízeli týden v Soči a týden na Kavkazu. Jenže to už jsem

nestihla. To už mezitím přišel ten 89 rok.“ Již v 88. roce stát řádům dovolil, aby mohly přijímat

dorost  do charitních domovů k ošetřování  starých sester. Najednou se tedy objevila  možnost

vstoupit do kláštera. Sestra se tedy musela znovu zamyslet: „Bylo to takové zajímavé, protože

když  jsem najednou měla  takové  plány,  co  všechno budu dělat.  Mezitím  jsme  ještě  sehnali

chalupu na Šumavě, pár metrů od vleku. Tak jsem se moc těšila, jak budu v zimě jezdit.  Na

Šumavu do svého, to bude laciné. A teď najednou přišel 89 rok a já jsem si řekla tak a teď co?

Tak mi to chvilku trvalo, než jsem se rozkolébala, ale nakonec to Pán Bůh vyhrál.“

Setkání s boromejkami

Zmínila  se tedy panu faráři, že už 10 let čekala a teď se dozvěděla, že by mohla do kláštera

vstoupit. Jeho reakce však ani tentokrát nebyla pozitivní.  „Nebyl z toho moc nadšený. Pořád

113  Kongregace Dcer Božské Lásky
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dělal  takové  drahoty,  že  mu  přidělávám  práci.  Ale  pak  mi  tedy  slíbil,  že  obešle  nějaké

Kongregace. U boromejek ve Znojmě-Hradišti měl dvě tety. Jezdíval za nimi a představené řekl,

že  bych  měla  zájem.  Ony  mě  pozvaly,  ať  se  přijedu  po  Vánocích  podívat  na  Hradiště  na

rekolekci. Tak jsem tam tenkrát šla. Byla tam všechna taková mladá děvčata 15, 16 let. Ale mně

to nevadilo. Rozkoukávala jsem se, přemýšlela jsem o tom a zaujalo mě jejich charizma.“

Původně sestru lákal řád sester karmelitek sv. Terezie.  „Vždycky jsem si říkala, že skončím na

Karmelu.  Jenže  Pán  Bůh  mě  tam zřejmě nechtěl.  Já  jsem karmelitky  potkávala,  když  jsem

jezdívala do Jiřetína. Byl tam kněz kolem kterého se sjížděla parta mladých lidí. Jedna moje

známá mě také pozvala: „Pojeď s námi." Tak já jsem tam občas jezdívala. Také tu zimu, když už

jsem byla na Hradišti na rekolekci, tak v lednu jsem tam také jela. Tenkrát v tom Jeřetíně bylo 7

nebo  8  různý  kongregací  a  měli  tam zabranou  půlku  vesnice.  A v  jednom domě  bydlely  i

karmelitky.  Viděla  jsem  je  tam,  chodily  do  kostela.  Ale  člověk  je  vedený.  Nijak  jsem  je

neoslovila, nešla jsem k nim, i když jsem je tam viděla. Tak jsem to nechala být."

Boromejky ji dále pozvaly na návštěvu do Moravských Budějovic do domova důchodců. Vzala

si pár dní dovolenou a jela tam pomáhat.  „Při tom jsem přemýšlela o tom jejich charizmatu a

tak nějak jsem tomu čím dál tím víc přicházela na chuť. Oslovovalo mě to. Říkala jsem si, že ta

kontemplace a milosrdenství, to má hodně do sebe, to není tak jednostranný život, je to obojí,

kontemplativně činné. Tak se mi to líbilo, že to jako není jenom klasická Kongregace založená

pro apoštolát,  ale právě i pro modlitbu a práci. Nakonec jsem se během ledna rozhýbala. V

únoru jsem řekla ano.“

Vstup do Kongregace

Sestra Mirjana vstoupila do Kongregace 11. února 1989 na Pannu Marii Lurdskou, kdy se slaví

světový den nemocných. V březnu pak opustila domov. Pro její rodiče to nebylo nečekané. Už

když jela  na Hradiště na rekolekci,  tak se s nimi o tom bavila.  Maminka jí  řekla,  že už jen

čekala,  kdy  se  o  tom zmíní.  Tatínek  reagoval  nejprve  trochu  odlišně.  „Řekl:  „Co  sis  to

vymyslela za hloupost?“ Ten trochu bručel. Asi týden. Ale pak toho 11. února, jel se mnou na

Hradiště a 11. března mě stěhoval. Tak to už bylo lepší. Ale přes ty Vánoce to bylo napjaté. Pak

ještě i leden."

V době jejího vstupu zbývalo tři čtvrtě roku do revoluce. Spolu s ní vstupovalo do Kongregace

kolem dvaceti dalších žen a dívek. „To už bylo takové opravdu hodně volné. Už jsme ani neměly
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nějaký strach. I když mě pořád přijaly načerno. Nechaly mě v Praze v civilu, sestry tady měly

takové domečky a já jsem v jednom z nich bydlela. Byly tam dvě sestry, chodily v civilu a měly

tam na starosti několik takových děvčat kandidátek jako jsem byla já. Ony většinou studovaly

zdravotní školu. Já, protože už mi bylo tenkrát 34 a měla jsem vystudovanou chemii, jsem začala

pracovat na oddělení klinické biochemie." 

Sestra vzpomíná, že po revoluci ve společnosti zavládla vlna euforie a do řádu chtělo vstoupit

mnoho děvčat. Poté už začal počet čekatelek rok od roku klesat. Boromejky ale přijímaly dlouho

před revolucí nelegálně a to právě díky matce Vojtěše. Sestra popisuje, jak se se zájemkyněmi o

vstup do řádu sestry dostávaly do styku: „Sestry měly na ty dívky kontakt, spolupracovaly s pár

knězi salesiány, kteří měli také chaloupky na tajno. Když se jim tam setkávala mládež, tak už

vytipovávali děvčata, která o tom mluvila a doporučovali je sestrám." Sestra podotýká, že vstup

do řádu na tajno byl napínavý risk. Myslí si ale, že sestry, které do toho šly se nemohly bát. „A

nebály se proto, že je Pán Bůh podržel. Protože jinak si to neumím vysvětlit. To máte asi tak jako

se vším. Ona je třeba i řada extrémních sportů, které by člověk normálně uvažující nedělal, asi

by se bál.  Ale oni se nebojí.  Mají takovou jistotu,  šestý  smysl,  že  na to prostě mají a že to

zvládnou. (..) Ty sestry si říkaly: „Tak holt nás zavřou.“ Matka Vojtěcha už těch osm let byla,

tak věděla, do čeho jde a přežila to.“

Kandidatura sestry Mirjany probíhala v provizorním prostředí v domečku v Bráníku, který byl

zřízen pro účely tajného vychovávání dorostu. „Měly jsme tam dvě sestry, jednu mladou, ta byla

naše představená, to byla taky jedna z těch, co byly přijaté na tajno a jednu starší sestru, ta byla

shodou okolností stejně stará jako můj tatínek, byla 24. ročník. Chodila normálně v hábitu, ale

když šla do toho domečku, tak se převlékla do civilu. To byla velká oběť několika těch sester,

které byly poslané do domečků, protože sousedé a celá ta ulice o nás neměli vědět. Jestli  to

věděli nebo nevěděli, to nevím. Přece jenom je to jiný styl života, asi jsme nějakým způsobem

nápadné musely být, nicméně nějak jsme tu totalitu takhle přežily."

Důležité je v této době najít pro budoucí sestru vhodné jméno. Na výběru se sestra Mirjana

podílela  s  generální  představenou.  „Matka  se  mě  tenkrát  ptala,  co  mám  ráda,  co  mě  z

duchovního světa oslovuje, jestli Panna Maria nebo kříž a já jsem odpověděla, že mě přitahuje

kříž. Ona začala přemýšlet, co teda s křížem a začala číst různé úryvky z Písma a pak řekla: „A

víš co mě napadá, co takové jméno Mirjana?“ A mně se to líbilo. Já jsem to jméno navíc znala,

tak se jmenovala jedna z vizionářek z Medžugorje.“

Začátek noviciátu sestra prožívala na Chodově. V domečku v té době bydlelo mnoho sester za
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stísněných  podmínek.  Sestry  musely  počkat,  dokud  nebude  zrekonstruovaný  noviciát  na

Boromeu.  Tuto vilu pronajala Praha 1 v devadesátých letech sestrám, dokud neměly opravené

své prostory. Sestra toto období popisuje jako hodně náročné. „To byl baráček, který měl sice tři

patra, ale na patře byly jen dvě místnosti. Takže to nebylo nic velikého. A nás tam bydlelo 14.

Takže  v  těch  místnostech  bylo  naskládaných  čtyři  až  pět  lidí.  Ale  ten  měsíc  jsme  to  nějak

přežily.“ Vnímala to  jako dobu zkoušky. Od října se sestry přestěhovaly na Boromeum. „Stále

nebyly hotové všechny místnosti, takže jsme spaly, kde se dalo. Byly to takové pionýrské doby.“

Časem se i Boromeum naplnilo sestrami a bylo jich hodně.  „My tam byly jak v hrnci. Říkaly

jsme si, že ty sardinky se mají dobře, protože tam jsou bez hlaviček. Byly jsme tam opravdu

hodně namačkané,  ale přežily  jsme to.  Říkala jsem si,  že  to musím překousnout.“  Sestra se

povzbuzovala tím,  že když  si vybrala  kříž,  musí  takové věci zvládnout.  „Vzpomínám si,  že

vždycky, když jsem si večer lehla do postele a zahřála jsem se, tak mi bylo fajn. Úplně báječně.

Ráno jsem sice zase vstala do toho kolotoče, ale jinak to bylo dobré.“

Sestra Mirjana v té době pracovala v laboratoři a musela být k dispozici dvacet čtyři hodin. O

víkendu se střídala s  ostatními pracovníky na pohotovostních službách. Víkendové směny jí

nevadily,  protože byla v laboratoři skoro sama a měla klid.  „V létě tam byla ještě otevřená

terasa a rovná střecha, tak se tam děvčata chodila opalovat a já pak měla celou laboratoř a

všechno pro sebe.  Takže jsem si  tam mohla číst  a  psát a  pracovat.  Takhle jsem si  užívala!

Jednou za měsíc jsem tady mohla být. Takže to bylo takové, že člověk si odpočinul.“

Po  prvních slibech sestra přijala  své řeholní  jméno  a šat.  Se zvykáním si na nové oslovení

neměla žádný problém. Doma jí nadále říkali rodným jménem. „Já jsem Ludmila, tak mi doma

říkají  Lído,  Liduško.  Občas  mě  také  osloví  Mirjanko,  ale  většinou  mi  doma  říkají  klasicky

jménem a tady v klášteře mi říkají Mirjano. Zvykla jsem si rychle. Člověk si zvykne rychle na ta

jména." V šatech se sestra cítila příjemně. „Chodívaly jsme na zkoušku šatů k jedné sestře, která

byla velmi šikovná švadlena. Já jsem se v těch šatech hrozně moc dobře cítila. Ona šila tak

pěkně a ty šaty byly takové měkké a vlněné a příjemné. A pak byly ještě druhé a ty byly tesilové,

ale byly taky hezky ušité,  že jsem se v nich cítila dobře. Spíš ten závoj mi ze začátku trochu

vadil. Člověk na něj nebyl zvyklý, uši byly takové volné. Na ten jsem si trochu hůř zvykala. Ale ty

šaty, ty mně nevadily. Docela mě to i překvapilo, protože já jsem dřív chodila v kalhotách. Ale

zas je fakt, že jsme už pak celou tu kandidaturu kalhoty nenosily. Takže už si člověk na ty šaty

nebo spíš sukně zvykl."
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Duchovní péče

V laboratoři sestra působila do roku 2011. Postupně jí začalo scházet, že není v přímém kontaktu

s pacienty.  Věděla sice,  že svou službou jim také hodně pomáhá, přece jenom se ale s  nimi

chtěla  dostat  víc  do  styku.  Začala  se  tedy  věnovat  duchovní  službě.  Prochází  Nemocnicí,

navštěvuje pacienty, má čas vyslechnout jejich trápení, povídá si s nimi a pomáhá jim zpracovat

různé krizové okamžiky do jejich života.  „Nedělám to nějakým formálním způsobem, že bych

čekala, až si mě objednají, procházím tu Nemocnici a jdu se na ně podívat. Ptám se jich, jak se

mají,  tak si  se  mnou třeba začnou povídat.  Zajímám se,  jak dopadla jejich vyšetření a kdy

půjdou domů.“ Tato služba probíhá také o víkendech. „Sobota je ideální. Protože zvlášť ti, kteří

nemají  zrovna  návštěvu,  tak  mají  dlouhou  chvíli.  Navíc nejsou  žádná vyšetření,  takže  je  tu

relativně klid. Sobotu mám z tohoto titulu celkem ráda. Také si potřebuji připravit lidi na neděli,

protože se řada pacientů chce jít podívat do kostela. Pokud jsou někteří na vozíku, tak tu máme

dobrovolníky,  kteří  je tam pomáhají  dovést.  Člověk je  sice víc  utahaný,  že nemá tolik  toho

volného času. Ale mě ta služba vyhovuje.  Polovinu života jsem prožila v laboratoři,  tak teď

druhou polovinu věnuji této službě.“

Sestra před vstupem do kláštera hodně cestovala, ani po vstupu do řeholního života se jí však

úplně možnosti cestování neuzavřely. „Nemůžu si vymýšlet, že chci tamhle a tuhle, ale v cizině

jsem byla. Několikrát jsem byla Římě na různých poutích. Možná pětkrát až šestkrát. Také ve

Francii v Nancy jsme byly, protože odtamtud pocházíme, tak jsme tam byly na jedné pouti. Na

dovolené jsem byla týden v Trevíru. To je asi dva nebo tři roky zpátky. Tam nás pozvaly ze všech

těch boromejských větví dvě až tři sestry na dovolenou. Měly pro nás program na každý den. A

pak jsem byla ve Svaté zemi, to už je asi 10 let. Takže takhle cestuji. Dále jezdíme se sestrami po

republice. Máme dovolenou 14 dní, tak si vždycky něco vybereme a jedeme. Teď právě chceme

jet do Krkonoš."

Reakcí okolí na řádový oděv si moc nevšímá. Říká však, že některé sestry jsou na to citlivé.

Jednu dobu se hodně uvažovalo o tom, že se bude chodit v civilu,  aby sestry nebyly středem

pozornosti.  Dnes  už  tento  návrh  není  aktuální.  Sestra  Mirjana  s  oděvem  problém  nemá.

Vzpomíná, jak byly jednou se sestrami na běžkách v hábitu. Vzbuzovaly pozornost, ale jí  to

nevadilo. Sestra nemá ani žádné civilní oblečení a i na dovolenou jezdí v řeholním. Zmiňuje se o

sestrách,  které se na cesty mimo  kláštera převlékají  do civilu.  Nehodnotí to však pozitivně.

Kongregace nemá důvod šatník obnovovat, proto je  civilní  oblečení většinou staré a vyšlé z
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módy. Neví tedy, jestli v něm sestry nepůsobí ještě bizarněji než v řeholním oděvu. 
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Sestra Simeona, rodným jménem Karolína

Sestra Simeona byla mezi prvními děvčaty, které byly přijaty nelegálně za totality. Dlouhá léta

musela být v civilu a nemohla se o tom, že složila sliby, přiznat ani rodičům. Kvůli podezření, že

je tajná řeholní sestra, byla vyslýchána STB. Během života vystřídala mnoho komunit po celé

republice  a  pracovala  v  nejrůznějších domovech důchodců.  Od roku 1995 žije  v Praze,  kde

nejprve působila v Domově v Řepích, odkud si přinesla bohaté zkušenosti s prací se ženami ve

výkonu trestu. Dnes pracuje v Nemocnici pod Petřínem.
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Dětství

Sestra Simeona se narodila 3. ledna 1955 v malé vesnici Budišovice u Opavy. Popisuje, že tehdy

napadlo mnoho sněhu. Její rodina bydlela v malém domku na samotě. Když maminka začínala

rodit, tatínek rychle běžel do vsi pro porodní bábu. Než se však závějemi stihli vrátit,  sestra

Simeona už byla na světě. Dohromady má sestra osm sourozenců. „Já jsem z nejstarších děvčat.

Ale v pořadí třetí. Přede mnou jsou ještě dva bratři. Vždycky říkám, že mám pět sester a každá

máme po třech bratřích.  Od maminky jsem často slýchávala: „Ty jsi horší než deset kluků!"

Protože s těmi bratry, kam šli oni, já taky. Šli hrát fotbal, tak já s nimi. Mám doma i fotky podle

stupínků, my tři a každý máme balón, já musela mít vždycky největší. Postavili mě do branky,

protože jsem se do toho neuměla pořádně trefit, pokopala jsem jim kotníky.“

Její rodiče pak dostali byt v Ostravě Porubě.  „Já si pamatuji jako dítě, když jsme s babičkou

chodívali do kostela, tak tam byly kasárny a ona říkala: „Já vás nechám tam tomu policajtovi,

co tam chodí a hlídá!“ Dneska tam je z toho velké rehabilitační středisko, kasárny se zrušily.“

Když se přestěhovali do města a doma jich přibývalo, maminka s nimi často chodila do přírody

nebo k babičce. Doma pak museli být ticho a nerušit, aby si sousedé nestěžovali. Sestra Simeona

popisuje,  že  byla  skoro  až  hyperaktivní  dítě.  Moc  ráda  plavala  a  maminka  je  brávala  na

koupaliště.  „Bylo to hezké,  že s námi maminka takhle chodívala.  Dokonce i v zimě na krytý

bazén se mnou chodila. Plavání jsme měli i se školou, ale já chodila i sama, s maminkou.“

Sestra Simeona dále vzpomíná, že měli velmi dobrý vztah s knězem. Tatínek opravoval kostel a

maminka tam chodila uklízet. Sestra Simeona byla hodně čiperná a při mši nevydržela dlouho

sedět, kněz jí ale nikdy nic neříkal. Jmenoval se Karel, tak se jí to líbilo, protože byla také Karla.

V necelých šesti letech onemocněla zápalem plic a musela do nemocnice. Nemocniční prostředí

ji velmi upoutalo.

„Jako děcko jsem všechno pozorovala. Postýlky, cedulky. Dosáhla jsem na ně rukou a mazala,

co na nich bylo napsáno. Pak jsem na konci školního roku v osmé třídě něco špatného snědla.

Bylo mi zle, rodiče si mysleli,  že to je slepé střevo, ale ono ne.  Ležela jsem v nemocnici na

dětském oddělení  na  pozorování.  Moc  se  mi  tam líbilo  pozorovat  sestřičky  a  pacienty.  Ty

sestřičky, ty se mi líbily.“

Také ji fascinovalo, když poprvé uviděla postižené lidi. Její babička ji brala s sebou na poutě s

JZD.  Navštívila  tak  s  nimi  Hostýnek  a  Velehrad.  Na  těchto  poutních  místech  nebyly  za

komunismu kláštery, ale Ústavy sociální péče pro postižené děti a dospělé. Tam poprvé spatřila
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lidi na vozíčkách. 

Stejně tak na ní zapůsobilo, když uviděla řádové sestry.  „Když jsme vycházeli z kostela, to mi

bylo tak 8 nebo 10 let, tak jsem se ptala: „Tati, kdo jsou to ty černé paní?“ On mi odpověděl:

„To jsou řádové sestry.“ Já jsem si to nemohla zapamatovat. Na Velehradě znovu: „Tati, tam

zase byly ty černé paní! A měly tam lidi na vozíčku. Jak se jim říká, jak se jmenují?“ Vždycky mě

to upoutalo, pak zase člověk zapomněl.“

Dospívání

V 68. roce když jí bylo 14 let a dokončovala základní školu, kláštery mohly přijímat dorost. V té

době pozval místní farář na faru sestry boromejky.  „Jak ty sestry přišly, tak se mi to líbilo.

Začala jsem je pozorovat. Lidé říkají paní od kostela, že. Tak jak jsem začala chodit do kostela

horlivěji. Přišla jsem ze školy, šla jsem do kostela. Jinak se chodilo v neděli. Byla jsem zvědavá,

co dělají, jestli jsou v kostele nebo kde. Pobývaly tam jenom tři. Jedna sestra vařila v kuchyni,

druhá byla představená a třetí se  věnovala dětem. Pak s námi udělaly malinký sbor a učily

náboženství.“

Sestře utkvěla v paměti vzpomínka, když jí  bylo  patnáct  let  a uviděla sestru ve zpovědnici.

„Dneska už je to jinak, ale tenkrát byly zpovědnice otevřené a ona tam klečela a já jsem si

pomyslela, že sestry jsou svaté. Chodí do kostela, na mši, k svatému přijímání. To tenkrát ještě

tak časté nebylo, chodit každý den. To mě ohromilo. Já jsem si říkala, je mi patnáct, s klukama

se biju. Já jsem křestním Karla, a když mi někdo řekl Karolína, tak jsem mu dala facku. To za

mého dětství bylo jako nadávka. Karolína. A dneska je to pěkné jméno. Trpěla jsem jako děcko

tím,  že  jsem Karla,  a  že  mám chlapecké jméno.  A tatínek  se mi  ještě  posmíval:  „Karlíku,

Karlíku,  dobrá kaše na mlíku,  ale tu Karlík nedostane...“ A ty sestry když přišly a jak jsem

slyšela, že jsou Milosrdné sestry svatého Karla Boromejského, tak jsem si řekla, to je úžasné! A

tak mě to tam začalo přitahovat ještě víc."  Začala tedy chodit ráno nebo po škole do kostela.

Podobnost  jmen  zde  hrála  důležitou  roli.  „Mě  to  pořád  tak  přitahovalo.  Najednou  jsem

pochopila, proč jsem Karla. Říkala jsem si: „Já jsem vlastně boromejka od narození! Já k těm

sestrám patřím už od narození! Pán Bůh to takhle chtěl." A už jsem začala mít své jméno ráda.“

Na škole nebyla výuka náboženství povolená. Když byla sestra v deváté třídě, místní pan farář

zařídil, že děti směly chodit na faru. Tam se dostávala do bližšího kontaktu se sestrami. Bylo jí v

jejich přítomnosti dobře a toužila  se stát zdravotní sestrou.  „Pořád jsem měla před očima ty

sestry v nemocnici a pak sestry v kostele. Přihlásila jsem se na zdravotnickou školu, zkoušky
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jsem udělala, všechno. A pak mi přišel dopis, že jsem nežádoucí kvůli náboženství.“

Maminka byla švadlena, tak ji poslala také do učení. Sestru Simeonu to ale pořád přitahovalo do

kláštera. Pan kaplan se už začal divit, proč tam stále chodí. Na to mu odpověděla, že tam přece

patří. Farář jí řekl, že se v tom případě musí k sestrám přihlásit. 

V té době však její maminka čekala deváté dítě. Sestry v klášteře si myslely,  že až se narodí

sourozenec, začne se o něj Simeona starat a sama zatouží po manželství nebo po rodině.

„Začala jsem se ptát: „Pane Bože, chceš mě mít? Dokážu to nemít rodinu? Zříci se toho?“ V té

době si člověk tu otázku už musel položit. Mně bylo 17 roků, šilhala jsem po sestrách. S klukama

jsem si to ve škole vždycky raz dva, ručně stručně vypořádala. Akorát jsem je zlobila. Když se

narodila sestra, tak jsem si vzpomněla, jak jsem viděla sestru u té zpovědi a říkala jsem si: „Já

jsem takový hříšník!“ A to mě to tak povzbudilo, že jsem začala chodit taky častěji ke zpovědi.

Jednou jsem byla u zpovědi, to si jde člověk k mřížce dopředu pomodlit se a teď jako kdybych

slyšela  hlas,  že  mi  Pán  Ježíš  říká:  „Co  ti  brání  teď,  abys  byla  moje?“  Já  jsem se  pořád

vymlouvala,  stále mě to přitahovalo a sama sobě jsem si říkala:“Já přece nemůžu jít, já jsem

tak velký hříšník!" To jsem si myslela. Ale ten hlas říkal: „Co ti teď brání, abys byla moje?“

Uvědomila jsem si: „Tak když mě chceš, tak já půjdu. Já půjdu ráda. Nic mi nebrání.“

O tom, jestli jí nebude vadit nemít vlastní rodinu, uvažuje dnes následovně: „O té rodině jsem si

říkala,  že maminka to zvládla za nás za všechny. Nebo za mě. Ve Starém zákoně je: „Žena

nevdaná má mnoho synů a matka četných dětí vadne." To znamená, že když se bezdětní rodiče

věnují  dalším  dětem,  pomáhají  druhým,  nejsou  uzavření  sami  pro  sebe,  tak  najednou  mají

spoustu dětí. My to bereme tak, že i když nás Pán Bůh povolá, jsme v klášteře, tak podle Písma

svatého máme najednou tolik sester, tolik příbuzných! Pán Ježíš řiká: „Nebraňte dětem přijít ke

mně." Nebo: „Jim patří Boží království." A taky: „Kdo opustí otce, matku, stokrát víc se jim

dostane." Mají bratry, sestry.  Člověk to takhle chápal, že já osobně je nemám,  ale mám je v

těch druhých, kterým se věnuji. To ještě říká nynější papež, že i my rodíme tím, když se věnujeme

druhým. Když pomáháme, když je zachraňujeme, tak to jsou naše děti. To jsou naši příbuzní.

Takže mi to potom nedělalo problémy. Cítila jsem to takhle.“

Byla rozhodnutá, že až se vyučí švadlenou, půjde do kláštera. Rodiče jí to ale nechtěli dovolit.

„Když jsem to v těch 17 řekla, že chci jít do kláštera, tak mi naši řekli, že nemůžu jít, že jim

musím pomáhat. Bráška i sestra byli malí. Jedna mladší sestra zrovna vycházela školu, tak jsem

jí říkala: „Teď budeš pomáhat  rodičům zase ty.“ Já půjdu do kláštera.  Rozdělovaly jsme si

úkoly. Tatínek byl ze začátku docela i rád, že chci jít, ale maminka ne. Pak ho zpracovala, že
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kláštery  nejsou,  že  nás  zavřou,  že  děláme  protistátní  věci.  Já  jsem  byla  děcko  hloupé,

nerozuměla jsem tomu. Říkali, že nejsem ani plnoletá a já nevím co všechno. Tak jsem utekla z

domu.“

Útěk do kláštera

Nejprve k sestrám utíkala na odpoledne. Z domova do Pustkovce k sestrám to bylo zhruba pět

kilometrů cesty. Rodičům říkala, že jde na procházku. Pak také utekla k sestrám na celý víkend.

„Když více přituhovalo, o to víc mě to lákalo. Zakázané ovoce nejlépe chutná, že. Tatínek mi to

sice nedovolil, ale já jsem ráno vstala a šla potichu za maminkou: „Mami já jedu! Přijdu v

neděli.“ Ona mě varovala: „Táta bude nadávat, dostaneš!“ Ale mně to bylo jedno. Šla jsem s

dětmi, konalo se to poblíž Jeseníků na faře.“ Sestra ale na výletě uklouzla na tajícím ledu do

vody. Nešla se převléknout,  protože se bála,  aby jí  výprava neujela.  Nachladila  se a  dostala

chřipku. „Sestry mě léčily acylpyrinem a já nevím, čím vším, ale tak vydržela jsem to. Ostatní

potom odjížděli vlakem domů, ale co teď se mnou, když jsem měla teplotu, že? Sestry mě vzaly

autem a jak projížděly Albrechticemi, tak jsem si vzpomněla: „Sestra Darie říkala, že se za ní

máme stavit, když pojedem kolem.“ Pracovala v nemocnici a tak jí přivedly, ať se na mě podívá.

Ona jak přišla, byla celá v bílém. Já jsem je před tím neviděla v bílém, ony nosily většinou černé

šaty. Měla jsem pocit, že to je anděl.“

Doma sestra Simeona pomáhala, jak se dalo a s rodiči o svém rozhodnutí příliš nemluvila, aby je

to zbytečně nedráždilo. „Maminka se občas ptala, když jsme byly samy: „Ještě pořád chceš do

toho kláštera?“ A já jsem odpovídala: „Ano, chci jít, chci jít.“ Když jsem chodila do školy, tak

se člověk musel učit, vždycky neměl čas na to jít k sestrám. A jak mi to občas připomněla, tak

jsem zase za nimi honem běžela.“

Postupem času se seznámila i s provinční představenou, která ji několikrát vyzvedla autem u

školy a odvezla jí domů. Cestou jí vysvětlovala slova Písma a vedly duchovní rozhovory. 

Okamžik, kdy se o svém povolání svěřila někomu ze sester, popisuje takto: „Když jsem je takhle

pozorovala, tak jsem jedné sestře po mši řekla: „Sestři budete zítra doma? Já bych vám chtěla

něco říct." Pak jsem utíkala domů, jako děcka jsme si pomáhaly jeden druhému se umýt a pak

jsem si šla hned jako první lehnout. Ležela jsem v posteli a přemýšlela: „Co já jí vlastně řeknu?

Co jsem jí to chtěla říct? Já vůbec nevím! Co jí budu říkat? A proč jsem jí to řekla, že jí chci

něco říct?“ Druhý den jsem za ní šla. Přišla mi otevřít, přivítala mě a já ještě pořád nevěděla,

co jí řeknu, co chci! Tak jsem tam vešla a ze mě to náhle vyletělo samo, jako kdyby to za mě
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někdo řekl: „Já chci jít do kláštera!““

Na konci prázdnin roku 1972 pak přišla za maminkou a řekla jí, že odchází. „Potajmu jsem si

sbalila věci do kufru, ještě moje sestra mě šla ráno doprovodit. Sestra brečela a mě rozbrečela

taky. Sestrám jsem pak řekla, že už jsem tady, ale že tam nemůžu zůstat, protože tatínek, když se

vrátí  z  práce,  tak pro mě přijde.  Tak jsme odjely.  Z Ostravy až ke Znojmu, tam byl  domov

důchodců Plaveč."

Jelikož sestra Simeona v té době ještě nebyla plnoletá, rodiče jí začali posílat jeden telegram za

druhým, aby se vrátila. Sestry začaly být na pochybách, aby to náhodou u policie nevzbudilo

podezření. Sestra Simeona si navíc v místě bydliště musela vyzvednout občanský průkaz. Před

Vánoci se tedy vrátila domů, vyřídila si vše potřebné a pak se znovu vrátila k sestrám. Když už

dosáhla plnoletosti, rodiče na ni přestali vyvíjet tlak a s jejím odchodem se smířili. Sama však

popisuje, že se jí ze začátku po rodině stýskalo, obzvlášť po sourozencích. 

Ředitelka  zdravotnické  školy  ve  Znojmě  byla  komunistka,  otevřela  ale  dvouleté  studium

ošetřovatelství.  Sestry měly  v  domovech  pár  děvčat,  co  tam chtěly  zůstat,  ale  měly  různé

vzdělání. Aby ředitelka mohla třídu otevřít, potřebovala doplnit počet žáků a tak se tam nějaké

sestry přihlásily. Mezi nimi byla i sestra Simeona. Poté co školu vystudovala, byl čas nastoupit

do noviciátu. „To jsem zase řešila v práci, jak to tam říct? Tak jsem se obrátila na vedoucího.

Ten byl hodný, byl to  komunista,  ale jinak strašně hodný ředitel.  V duchu jsem přemýšlela:

„Jeden brácha se mi ženil, druhý šel na vojnu a já jsem šla do kláštera. Tři v jednom roce jsme

odešli!" A tak jsem mu říkala: „Pane vedoucí, já musím podat výpověď, potřebuji se vrátit blíž k

domovu.““

Tajné skládání slibů

V roce 1974 tedy odjela do Nového Jičína. Ve městě byla komunita víc schovaná než na vesnici,

kde se lidé více znají. Za dva roky pak probíhalo skládání prvních slibů, obláčka. Vše muselo

proběhnout  co  nejvíc  nenápadně.  „Večer  za  zavřenými  dveřmi  nás  oblékly.  Matka  chtěla,

abychom si  těch šatů užily.  Pak nás odvezly do Znojma Hradiště,  kde byl  charitní domov a

začaly duchovní cvičení a šestidenní mlčení. Když jsme přišly do kostela a poklekly jsme, slyšela

jsem sestry: „Jee to je Kájinka! To je Kájinka!“ Pak nám Matka řekla, že to že jsme oblečené

nesmíme nikomu říct! Ani to nesmíme psát příbuzným. Vím taky, že jsem potom přijela domů a

věděla jsem, že nic nesmím říkat,  tak to ani rodiče nevěděli, že jsem tajná sestra, že mám sliby,

nic. Kdyby je vyslýchali, oni to taky takhle dělali, řeknou, že se dcera přiznala.  Takže oni to
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nevěděli. Mysleli si, že tam s nimi jenom žiju, ale že nemám sliby.“

Její  maminka si ani nemyslela,  že by kláštery mohly přijímat  nelegálně.  Když  se  radila  při

zpovědi, zpovědník jí říkal, že žádné kláštery nejsou. Podle sestry Simeony to vždy záleželo na

osobnosti kněze. Někdo tajné komunity podporoval, jiný byl proti. 

Při obláčce dostala své řeholní jméno  Simeona.  „Já jsem chtěla Veronika,  ono bylo několik

jmen, ale už byla zabraná. Jednou přišla Matka Vojtěcha a povídala: „A jméno Simeona nikdo

nechce.“ Měla rodnou sestru, která se tak jmenovala a už zemřela. A jak pak magistra, co nás

měla na starosti, říkala, že je volné jméno Simeona, mně to zaznělo po Ostravsku: „Si moja!"

Mně to splynulo a  já jsem si říkala: „Pán Ježíš mi říká si moja! Si moja!" A tak jsem si říkala,

já to jméno chci! Mně se to líbí. Si moja. A jinak je to biblické jméno podle proroka Simeona."

Do Znojma jezdívaly sestry na duchovní  cvičení.  Vše se muselo  udržovat  v  tajnosti.  Sestra

představená rozeslala pozvánky na okurkovou nebo meruňkovou brigádu. Sestry pak přijížděly

pod záminkou práce. Namísto toho se ale věnovaly duchovní obnově. Oblékly si řeholní šaty,

které  měly  schované  na  půdě  mezi  divadelními  kostýmy.  Byly  opatrné,  aby si  jich  nikdo

nevšiml.

„Přišly jsme, oblékly jsme se a zůstaly jsme vevnitř. A když jsme odtamtud odcházely, tak jsme si

zase umyly hlavu, daly jsme si natáčky a odjely jsme v civilu. Komunisté nasadili do každého

domu svého vedoucího, ten ale zůstával v přízemí. My jsme chodily jenom v patře a nebo když

pak  odešel,  tak  jsme  šly  i  do  zahrady.  Jinak  jsme neměly  potřebu  někam chodit.  Aby  nás

neviděli. To byl velký klášter s vysokými zdmi, tak tam nebylo vidět. Komunisté ho v roce 1950

zavřeli, tak to tam zůstalo po léta prázdné. A pak tam dali naše staré sestry. Je to tam hezké

prostředí. Sestry to tam opravily a jezdívalo se tam na duchovní exercicie." 

Stachy Kůsov

Komunisté se poté znovu začali zaměřovat na řádové sestry a hrozili jim, že musí opustit Nový

Jičín.  V roce  1978  tedy Matka  Vojtěcha  poslala  sestru  Simeonu  s  ještě  jednou  sestrou do

domova důchodců Stachy Kůsov. „Já jsem se tak těšila na Šumavu, já jsem tam v životě nebyla,

mám ráda přírodu, tak jsem se tam těšila. Tam jsme prožívaly přípravu na věčné sliby. Byly tam

ještě sestry, které byly za Dubčeka přijaté a ty byly poslední, co byly oblečené. A my jsme byly

zase první, co to s námi matka riskla a byly jsme první skupina v civilu. Noviciát, sliby a vůbec

všechno jsme chodívaly v civilu. A ony měly přípravu na věčné sliby,  tak my jsme se k nim

přidaly. Sestry bydlely nahoře, my dole. Takže my jsme byla svobodná děvčata, bydlela jsme na
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svobodárně. Nemohly jsme se přiznat, k tomu, že jsme sestry. Bylo nás tam celkem šest sester v

civilu." 

Potom přišel příkaz z ROH, aby sestry,  které neměly dodělané vzdělání,  začaly navštěvovat

zdravotnickou školu a  udělaly si maturitu.  Sestra Simeona  tedy ve  25 letech musela znovu

usednout do školních lavic.

Výslech

Na sestry v Kůsově jednoho dne někdo podal udání, že tam přebývají tajné sestry. „Pak jednou

přijeli policajti a vedoucí mistr.  My jsme byly ve zdravotním, čepeček na hlavě,  modré šaty,

zástěru a oni že máme jít na policii k výslechu, že jsme tajné jeptišky. Ale to bylo něco, přijela tři

auta! Policajt, ten byl asi tajný v civilu, si sednul mezi nás, abychom se nemohly domlouvat.

Musely jsme jet okamžitě, ani jsme se nemohly převléknout. Vezli nás do Vimperka, tam nás

někdo viděl z Ústavu sociální péče s postiženými muži, kde byla také komunita našich sester.

Když nás zahlédly, řekly jim to a tak se za nás začaly honem modlit." Výslech trval osm hodin.

Nejprve zjišťovali,  odkud sestra je, co dělají její rodiče a co sourozenci.  „Ptali se, jestli jsem

věřící, řekla jsem: „Já jsem věřící, pocházím z věřící rodiny." Proč bych to zapírala? Tatínek

nám to tloukl do hlavy, že nesmíme zapírat. „Kdo mě zapře před lidmi, toho zapře i Kristus v

nebesích," to říká Bible,  tak jsem to měla naučené.“  Státní bezpečnost  se dále vyptávala na

kněze, které zná. Sestra věděla, že by z toho pak měli dotyční kněží problémy, proto zmínila jen

ty,  kteří již  zemřeli.  Matka Vojtěcha, která byla  několik  let  ve vězení sestry uklidňovala,  že

nebudou mít černé svědomí, když neřeknou ve všem pravdu. Pravdu nemohou říkat tomu, kdo si

ji  nezaslouží.  „Matka Vojtěcha nám ještě  říkala,  že když  nám budou nabízet  pití,  ať  si  nic

neberem, protože tam můžou být nějaké léky. Oni to tak prý ve věznicích dělali, aby člověk byl

povolný,  aby jim potom přikývl,  anebo jim podepsal takový ten monstrproces.  My se sestrou

Salesií, s Aničkou, jsme tam byly nejdéle. Osm hodin! Člověk, když šel na záchod, tak policajt

šel s náma! Čekal tam před dveřmi. To byly takové nesmysly, vážně. Začali se dokolečka ptát:

„A jaké to tam sestry mají? Jaké to tam mají u nich doma?“ Já jsem říkala,  že nevím. A v

kostele? V kapli? Oni mysleli, že se člověk do něčeho zaplete, to bylo takové směšné." Také se jí

ptali, zda zná sestru Hasmandovou. Sestra Simeona ji samozřejmě dobře znala, ale jelikož se v

klášteře neoslovují celým jménem, neuvědomila si, že to je jejich matka Vojtěcha. „(..) já jsem v

tu ránu měla okno. Říkala jsem si, jakou Hasmandovou? Kdo to může být ta Hasmandová? To

jsem vážně vůbec nevěděla.“ 
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Po výslechu je odvezli zpátky. Jedna sestra, která byla také vyslýchaná, děkovala Pánu Bohu, že

pro něj mohla něco vytrpět. Sestry tu noc začaly v kotelně rychle pálit všechny duchovní knihy a

zápisky,  které  doma  měly,  kdyby  za  nimi  policie  náhodou  znovu  přišla  a  dělala  domovní

prohlídku. „Tenkrát se k těm velikánským kotlům chodilo seshora, odkoplo se víko, a tak jsme to

tam všechno házely. Šest děvčat nás tam bylo, tak všechny duchovní věci, co jsme měly. Pak z

toho výslechu nebylo nic! Bylo to jen zastrašování. Vedle domova byla ubytovna, a tam ty ženské

povídaly: „Já nevím, co to tam ty topiči dneska dělají. Topilo se až do rána!““

Vedoucí domova musel pravidelně podávat hlášení, ale byl vděčný, že tam sestry má. Bylo na ně

spolehnutí, pracovaly dobře a dělaly domovu dobré jméno. „(..) v Moravských Budějovicích tam

zůstal domov důchodců i za komunismu. Bylo to tím, že sami komunisti potřebovali své staré

rodiče někam dát, tak je strčili do domova důchodců. K sestrám. Protože věděli, že o ně bude

postaráno.“

Po výslechu se přišli na sestru zeptat do školy. V té době zrovna psala maturitní písemku a její

učitelka se k ní  z  ničeho nic naklonila  a  zeptala se, proč vlastně bydlí  v Kůsově, když je z

Ostravy.  „Chtěla vědět, jestli nejsem tajná jeptiška nebo tak. A já jsem byla učesaná, dlouhé

vlasy,  snědá, vždycky jsem se rychle opalovala.  A tak jsem jí říkala: „Paní učitelko, já jsem

cikánského  původu,  já  nikde  dlouho  nevydržím,  víte?“  A měla  jsem  pokoj.  Trošku  mě  to

rozklepalo, protože tohle při písemce. Ale dělala jsem jakoby nic. Nic jsem na sobě nedala znát.

Ještě že mě to takhle napadlo.“  V paměti jí  totiž utkvěla vzpomínka, jak se jí  děti ve škole

smály, že její tatínek vypadá jako Rom.

Sametová revoluce

Po maturitě zůstala ještě několik let pracovat v Kůsově a v roce 1988 odešla do Znojma Hradiště

do charitního domova ošetřovat staré sestry. V té době byla ještě stále v civilu. Sestry je tam ale

uklidňovaly,  že  to  nevadí,  že je  mají  rády i  tak.  Matka Vojtěcha  se pak už  oblékání  sester

nedožila. Na sv. Václava si sestru zavolala nová generální představená a zeptala se jí, jestli chce

zůstat v civilu nebo jestli chce přijmout řeholní šat. „A já jsem řekla: „Já chci řeholní šat, tak

dlouho jsem na to čekala. Přece nebudu jeptiška v civilu! To ne, já chci řeholní šaty.““

Sametovou revoluci prožívala s ostatními sestrami na svatořečení Anežky v Římě. „Čekali jsme

na audienci papeže, to se čekalo dlouho a někdo nám řekl, že v tisku viděl, že v Československu

se něco děje. Tomáš Halík, který českou výpravu řídil, nás o tom informoval. On byl lékař na

psychiatrii a byl tajný kněz. Tajně chodíval za kardinálem Tomáškem. A to se říkalo, že až bude
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svatořečená Anežka, že bude v Čechách dobře! Tak doopravdy jsme to zažili a že to bude tak

rychle, to jsme teda nečekali. Byli jsme překvapení. Když jsme se vrátily, to už bylo po revoluci.

Braly jsme to ještě přes Vídeň, navštívily jsme tam naše sestry boromejky. Tak jsme z toho měly

velkou radost."

Po devíti letech vstoupila do kláštera její rodná sestra. Když pak spolu jely po revoluci domů,

obě byly v řeholních šatech. Sestra popisuje,  jak vzbuzovaly pozornost okolí.  „Rodiče,  když

nám to zakazovali nebo se bránili, oni se báli, měli strach. A jak jsme řekly, že přijedeme domů

a v řeholním,  tak nám přišli  naproti k vlaku a šli jsme společně dolů na tramvaj  a  lidi se

ohlíželi. On to byl úzký chodník, tak my jsme šly se sestrou před nimi a rodiče za námi. A teď

najednou slyším maminku, že povídá: „To jsou moje holky!" Ale tak hrdě. To jsou moje holky!

Lidé se určitě divili, že jsme takové mladé jeptišky. Ale maminka na nás byla pyšná. Takže potom

už to bylo moc dobré."

Sestry se najednou objevily na pracovištích v řeholních šatech. Někteří kolegové to tušili již

předtím,  ale  nikdo  si  nebyl  úplně  jistý.  Sestry také  musely  vyřešit,  jak  se  mají  najednou

oslovovat. „A teď byl problém ten, že v klášteře jsme si vykaly a teď ta děvčata tady pracovala,

tykala si a najednou jsou v řeholním a jedna té druhé říká: „A teď ti musím vykat nebo jak?“

Tak se potom v komunitě udělalo to, že si můžou sestry tykat. Starším po dovolení, anebo i na

pracovišti. Jinak člověk měl jenom strach, že vyběhne, když jde do práce, že si zapomene vzít

závoj. Vždycky jsem se dívala do zrcadla, jestli jsem celá. Jestli nejsem vlasatá."

Sestra  vypráví,  že  si  všimla,  jak  byla  v  lidech  po  revoluci  velká  neznalost,  co  se  týče

náboženských záležitostí. Říká, že okolí nebylo schopné rozeznat čekatelky od řádných sester. A

kněze lidé nazývali boží muž. Když vstoupila do tramvaje, tak se cestující chytali za knoflíky.

Nebo si mysleli, že jeptišky nosí smůlu. „(..) je to různé, někdo zase řekl, fuj jeptiška, smůla. My

jsme si říkaly, ale to je štěstí!“ Dnes si ji často spojují s americkým filmem sestra v akci. Občas

ji na ulici někdo zastaví a chce od ní udělat křížek na čelo. 

Práce v Praze

Z Hradiště pak sestra Simeona nastoupila  do Moravských Budějovic a v roce 1995 přišla do

Prahy do Řep. Tam začala pracovat s ženami ve výkonu trestu. „My jsme jim říkaly: „Mně to je

jedno, co jste provedla, ale budete pracovat, když budete pracovat, budeme se s vámi dělit o

kafe, o svačinu nebo tak.“ A ony byly tak šťastné, že jsme jimi nepohrdly, takže za to byly vděčné

a když pracovaly a byly slušné, tak se jim krátil trest, anebo měly více dovolené, návštěvy nebo
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tak. Dělaly tam uklízečky a když si to omrkly, tak jim vedení pomohlo získat sanitární kurz. Pod

hlavičkou Domova. Takže když potom vyšly z věznice, tak měly rekvalifikaci.“

Dnes sestra pracuje v Nemocnici pod Petřínem na geriatrickém oddělení.
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Sestra Vilma, rodným jménem Miluše

Sestra Vilma vstoupila do kláštera po revoluci. Rodina se s jejím rozhodnutím dlouho nechtěla

smířit.  Sestra vystudovala češtinu a křesťanskou výuku a několik  let  pracovala jako učitelka

češtiny  na  základní  škole.  Díky  pobytu  v řádu  dostala  příležitost  vyzkoušet  si  i  práci  v

ošetřovatelství.  Dnes jsou to dva roky,  co složila  věčné  sliby. V současnosti žije  v komunitě

v Městě Albrechticích. 
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Dětství

Sestra Vilma se narodila v Jihlavě v roce 1977. Má o rok a půl mladší sestru. Náboženství v její

rodině bylo odjakživa vnímáno spíše jako tradice. Rodiče obě dcery nechali pokřtít, ale jinak

nebyli praktikující věřící. Babička ji brávala s sebou na poutě na Svatou horu, Hostýn nebo na

Velehrad.  „Ale to bylo pro mě takové dvojkolejné. Žila jsem si svůj život a pak jsem jezdila s

babičkou. Vůbec mi to nějak nepřekáželo. V těch osmdesátých letech mi nikdo nic nezakazoval."

Na základní školu sestra Vilma chodila do Batelova. V sedmé třídě jí její spolužačka řekla, že

chodí na náboženství a půjde k prvnímu svatému přijímání. Sestra Vilma chtěla jít taky. „Když

jsem přišla domů a říkala jsem, že bych ráda k prvnímu svatému přijímání, tak jsem poprvé

viděla naše rozzlobené, protože mi říkali, že na to není doba. Že když chci na gymnázium, tak v

žádném případě. Tak jsem to nechala plavat.“

Za rok přišla revoluce. V 90. roce začala sestra chodit na přípravu na první svaté přijímání. V té

době do církve vstupovalo mnoho lidí. „To byl takový ten boom po revoluci. Všichni do církve.

Takže nás bylo tenkrát u prvního svatého přijímání čtyřicet. Lidi od třetí třídy až do sedmnácti. I

moje sestra tenkrát šla. A já jsem si uvědomila, teď můžu říct, že to bylo možná trošku zcestné,

ale že bych ráda do kláštera, protože tam budu nejdokonaleji s Pánem Bohem a nejvíc mu budu

blízko. Což jsem později zjistila, že je tak trochu iluze. Ale člověk, který pozná Boha, by mu chtěl

být co nejblíž.“

Říká, jak se začala svými názory vymezovat oproti ostatním.  „Bylo mi nějakých patnáct let.

Když jsme se jednou s kamarádkou bavily o tom, co bychom dělaly, kdyby za rok nastal konec

světa, tak ona říkala, že by si co nejvíc užívala. Já jsem tak seděla a říkám jí: „Já bych šla do

kláštera." A ona na mě zůstala tak koukat.“

Dospívání

Sestra Vilma  popisuje,  že do svých sedmnácti let  žila  normálním životem dospívající  dívky.

Nikdy neměla pocit, že by jí víra v něčem bránila. Chodila na zábavy a plesy stejně jako její

vrstevníci.  „Ale i v  tomhle jsem si říkala,  že jsem obstála dobře.  Protože tenkrát se začala

objevovat marihuana a drogy. Já jsem do toho nikdy nešla. Za prvé z hrdosti a za druhé i ze

strachu, že jsem nikdy nechtěla být na ničem závislá. Podle mě to bylo i tím, že jsem doma měla

ohromné zázemí. Já jsem nepotřebovala být na nikom závislá, protože mě měli doma rádi. Moji
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rodiče byli vůči nám hodně tolerantní, hodně nám dovolili, určitě to byl od nich risk. Ale myslím

si, že jsem byla vychovávaná k tomu, abych si vážila toho, že mi někdo věří. A nechtěla jsem

zklamat. Nelíbily se mi takové ty povrchní vztahy, co jsem viděla na zábavách, kdy někdo je s

někým jednu noc a tím to končí.“

Stále ji lákalo žít o něco víc duchovním životem. Jednou jela na tři dny na duchovní obnovu do

Moravských Budějovic k sestrám a odtamtud se vrátila s tím, že chce jít do kláštera.

Vstup do kláštera

„Bylo mi sedmnáct a člověk vidí sestry jak jsou krásné, mladé, usmívají se a najednou říká:

„Pane Bože,  tohle je  určitě moje cesta.““  Doma s ní její nadšení  nesdíleli.  „(..) nikdy jsem

nezažila naše takhle rozzlobené. Bylo to hodně náročné.“

Sestra rok dojížděla k sestrám a těsně před maturitou šla za generální představenou, zda by ji

nepřijala.  „Podle mě to bylo Boží řízení, já jsem měla před maturitou, měla jsem přihlášku na

vysokou školu, ale neměla jsem vůbec tušení, co budu v životě dělat a naši o mém rozhodnutí

pro vstup do kláštera hlavně vůbec nevěděli. Generální představená mě přijala, s tím že se pak

uvidí, že zatím budu dojíždět. Já jsem byla děsně nadšená, to byl takový krásný pocit.“

Její rodiče se o tom časem dozvěděli. „Já jsem do té doby nezažila nikdy takhle rozsáhlý spor s

rodiči. Tohle působilo v naší rodině velice nesmiřitelně.“

Sestra  Vilma  se  mezitím  dostala  na  vysokou  školu  do  Olomouce  na  studium  češtiny  a

křesťanské  výchovy.  Byla  domluvená  s  matkou  představenou,  že  bude  zatím  jako  externí

čekatelka dojíždět do komunit. Jezdila tedy do Prahy, pak do Brna a do Moravských Budějovic.

Doma  o  tom už  víc  nemluvili.  „V té  době  na  vysoké  škole  jsem procházela  takovým tím

rozčarováním, protože jsem najednou zjistila, že existují krásné křesťanské rodiny, které mají k

Bohu mnohem blíž, že mám spolužačky, které žijí mnohem intenzivnější duchovní život než já, a

přesto nechtějí do kláštera. To byla doba takového vystřízlivění.“  Sestra Vilma se také začala

poprvé zamilovávat. „Začala jsem potkávat kluky, pro které jsem já byla jediná na světě a to byl

pro mě pocit,  který jsem do té  doby nikdy nepoznala.  Najednou jsem zjistila,  že moje srdce

ovládá  úplně  někdo  jiný.  A  že  spolu  trávíme  spoustu  času  a  že  mi  to  vlastně  vůbec  není

nepříjemné.“ Vždy ale ve vztazích cítila nejistotu. Přemýšlela, že z hlediska věčnosti a toho, co

chce v životě dělat, nemají tyto vztahy smysl. „V hloubi srdce jsem ale cítila, že jsem pozvaná k

něčemu jinému. Bylo to vždycky silnější, než tyhle pocity zamilovanosti. Myslím ale, že člověk,
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když jde do kláštera, tak by měl mít zkušenost, že lidsky je pro někoho jedinečný, že mu někdo

nosí kytky a je do něj zamilovaný. A vy potom teda taky. I když přiznat si to v té době, kdy jsem

jezdila do kláštera, bylo hodně náročné.“ Sestra Vilma to popisuje jako období bojů a hledání.

Na konci studia se musela definitivně rozhodnout, kterou cestu zvolí.  „(..) člověk musel vědět,

že buď to teda v uvozovkách zabalím a půjdu si svojí cestou, cestou mladé učitelky, která si

někde hledá místo a třeba si najde i známost, a nebo do kláštera vážně nastoupím. Že už to pro

mě nebude taková ta hra. Že jezdím do kláštera a hraji si na budoucí sestřičku.“

Sestra se rozhodla, že si začne hledat zaměstnání poblíž komunity, kam ji matka představená

pošle. Doma se o tom s rodiči nemohla vůbec bavit. „Já jsem jim říkala všechno ostatní, ale co

se týkalo kláštera, tak ne. Takže oni věděli, že jdu učit a že žiji v té komunitě, ale do jaké míry

tam  jsem  jako  kandidátka,  tak  to  nevěděli.  Žila  jsem  jako  kandidátka  v  Moravských

Budějovicích, jezdila jsem učit do nedaleké vesnice a v kandidatuře jsem zůstala tři roky. Možná

z pohodlnosti, možná z toho, že jsem si nebyla jistá,  co vlastně chci. I když navenek to bylo

děsně jisté.“ 

Svoji práci měla sestra Vilma velmi ráda. Po třech letech si uvědomila, že už nemůže být déle

čekatelkou  a  rozhodla  se  vstoupit  do  postulátu.  S  tím  bylo  spojené,  že  musela  odejít  ze

zaměstnání.  „Takže jsem odešla ze školy,  což byla pro naše kalamita.  Byla jsem přijatá do

postulátu a přestěhovala jsem se do Znojma Hradiště a tam jsem začala pracovat v prádelně.

Všechno jsem navenek zvládla, myslím, s velkou bravurou, ale hodně mě to stálo. Člověk, který

vede  děti,  má  nějakou  zodpovědnost  a  najednou  pracuje  v  prádelně.  A  je  obyčejnou

postulantkou v charitním domově. To pro mě bylo náročné.“

Potom sestra nastoupila  do  noviciátu  ve  Frýdku Místku.  Začala  si  tehdy nově  uvědomovat

aspekt snoubenecké lásky s Kristem. „Měla jsem pořád v hlavě tu jedinečnost lásky. Já chci být

jedinečná. A když je tolik sester, tak ať mi o snoubenectví s Kristem nikdo nemluví. Ale právě v

noviciátě jsem si uvědomila, že jenom to, že někomu chcete sloužit a pro někoho se obětovat, že

to je málo.  Bez snoubenecké lásky to nejde.  To je jako když  se někomu oddáváte v  lásce v

manželství. Objevila jsem pro sebe rozměr snoubenectví a to si myslím, je pro mě hodně nosné.

Najednou mi bylo jedno, kolik je na světě sester. Ten vztah snoubenectví vůči Kristu je originální

a jedinečný. To je rozměr lásky, na kterém musí fungovat každý vztah, jak mezi mužem a ženou,

tak i mezi řeholníkem a jeho Pánem. To si myslím, že byl zásadní obrat. A zásadní ukotvení v

tom, co chci dělat. Takové dozrání.“

Také přemýšlela nad svým novým jménem.  „Hledala jsem svoje jméno tak různě.  Člověk je
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nadšený, když přijde do kláštera, tak si myslí, jak se bude jmenovat a tak. Ale jednou mi kdosi

říkal,  že  by to  jméno mělo znamenat  i  nějaký životní  program. A čím víc jsem se blížila  ke

slibům,  tím jsem si  vlastně říkala,  že  vůbec nevím.  A že  jak jsem učitelka,  tak bych chtěla

jednoduché jméno, ale zároveň jsem chtěla, aby to vyjadřovalo něco, co jsem zažila. A já už

nevím kde, při nějaké četbě jsem narazila na jméno Vilma. Říkám: „Aha. To by nemuselo být

špatné.“ A tak jsem hledala jeho význam. „Má vůle je má ochrana, je přilba mé hlavy.“ Tak

jsem říkala: "Ale to je dobré! Já jsem hodně často musela mít pevnou vůli, abych vydržela. Moc

se mi taky líbí z Markova evangelia, myslím, že to je v desáté kapitole, kdy za Ježíšem přichází

bohatý mladík a ptá se ho, co má dělat, aby byl dokonalý. Ježíš mu to říká a on: „Pane, ale

tohle všechno jsem od mládí zachovával,  tak co mi ještě chybí?“ A Ježíš se na něj s láskou

podíval a říká mu: „Jdi, prodej všechno co máš, rozdej to chudým a pak přijď a následuj mě.“ A

ten mladík smutný odešel. Ve mně to hodně dlouho bylo, že já jsem ten mladík, který se nemohl

rozhoupat. Já jsem vlastně ten mladík, který jde a říká: „Pane, co mám dělat?“ A Ježíš mi to

říká a já vždycky smutná odejdu, protože nejsem schopná mu to dát. Takže tohle mi s tím jakoby

korespondovalo.  Potom se mi  také vynořil  obraz Krista jako dobrého pastýře,  kterého bych

chtěla následovat. A když jsem to matce, tak všechno říkala s tím svým jménem, tak nakonec to

vyšlo  tak,  že  jsem  sestra  Vilma,  která  slaví  svátek  na  4.  neděli  velikonoční,  kdy  si  církev

připomíná Krista, Dobrého pastýře. A kdy se církev modlí za povolání k zasvěcenému životu.

Rok od roku jsem z toho jména víc nadšená.“

Domů v civilu

Na její první sliby jí rodiče odmítli přijet. Vilma byla domluvená s matkou představenou, že do

věčných slibů bude jezdit domů v civilu, než se spor vyřeší. „Bylo to zase spousta mlžení. Když

přijedete domů, tak se chcete sdílet o tom, co prožíváte. My jsme se o tom nesdíleli. Když jsem

byla v noviciátu, já jsem poprvé nepřijela na Vánoce domů, tak to byl úplně krach. Protože jsem

byla první, která přirozeně odešla z domova. Která nezemřela. Moje mamka byla do jisté míry

taková, že měla pro můj život jinou představu a hodně mi říkala věci v afektu, které mě moc

bolely. Třeba že se za mě stydí. Já to beru tak, že člověk v afektu řekne spoustu věcí. Já se na ní

teď vůbec nezlobím, protože to asi měla těžké. Ona si sama vyčítala, že mě špatně vychovala, že

tohle rozhodnutí je špatné. Proto se o tom nemluvilo a nesměli o tom vědět ani příbuzní.“Sama

však uznává, že už to pro okolí bylo podezřelé, neboť se pořád nevdávala. V té době se natáčel
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pořad Zasvěcení, ve kterém Vilma vystoupila, a který pak běžel v televizi. „Najednou mě tam ty

lidi začali poznávat a ptali se našich a moje maminka vždycky říkala: „Nevím.“ A stop. Můj

tatínek mi říkal, že mě nechce vůbec do smrti vidět, jestli budu v hábitu. Nemohla jsem se s tak

dlouhým nepřijetím vyrovnat.“

Po prvních slibech

Sestra se po prvních slibech vrátila  do Moravských Budějovic,  kde začala pracovat  na plný

úvazek v domově důchodců. Po deseti měsících ji  oslovila  ředitelka školy,  kde Vilma dříve,

když ještě nenosila  hábit,  pracovala.  Měla s ní  dobrou zkušenost a nabídla jí  místo učitelky

češtiny.

„Slovo dalo slovo a já jsem nastoupila zpátky. A prožila jsem tam krásných tři a půl roku. Učila

jsem jako řeholní sestra na civilní škole. Bylo to pro mě velice šťastné období, i když to byla

doba hledání, jak dobře žít řeholní život v plné činnosti, aktivitě. Tak jsem tam strávila tři a půl

roku. A po třech a půl letech jsem dospěla k závěru, že bych v tomhle společenství chtěla zůstat.

I když jsem to věděla třeba od začátku, ale tak u nás to tak funguje.“

Ze školy sestra Vilma odešla do probace, což je čas před věčnými sliby, kdy sestra nepracuje v

běžném zaměstnání  a  věnuje  se  naplno  modlitbě.  Tento  čas  strávila  v  Jedlí  u  Zábřehu  na

Moravě. Od noviciátu se probace hodně lišila. „Do noviciátu jde člověk mladý a pro mě to bylo,

že teď násilně musím něco absolvovat, co je potřeba pro to, abych byla řeholní sestra. A moc

jsem se těšila, až už budu moct býti aktivní, činná řeholnice. Člověk je hodně mladý a chtěl by ze

sebe vydávat. A v té probaci, tam už jsem věděla, jaké to je, život v práci a v zasvěcení. Byl to

pro mě velký odpočinek od učení nebo od zaměstnání, od té denní rutiny a zároveň si člověk víc

váží času před Pánem. Hledá, jak zůstat věrný. Já jsem řeholník a to je to hlavní, co jsem. Ale

když pracuji,  tak se kolikrát  stane,  že jsem řeholník jenom podle hábitu,  to prodlévání před

Bohem se někdy vytrácí. Může se to stát. To tak člověk hledá, aby zůstal pro svět autentický. Aby

opravdu přenášel světu to, co slíbil, to co žije. Tak jako maminka, která se nestará o své děti a

dělá spoustu jiných  aktivit.  Tak  ty  aktivity  jsou  sice hezké,  ale o  ty  děti  by se  měla starat

především. Tak je to tak i u nás.“
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Věčné sliby

Při přípravě na věčné sliby se musela odhodlat říct o svém rozhodnutí všem příbuzným a ukázat

se v řeholních šatech i před svými rodiči.  „Poprvé mě můj tatínek viděl po těch pěti letech v

hábitu a bylo to takové hodně náročné. Zároveň jsme se rozešli velice hezky a on to nakonec

nějakým způsobem přijal. Uvědomila jsem si, že mamka mu říkala ty věci úplně jinak a já jsem

se bála s ním mluvit o tom. Nebo jsme to oba odsouvali. Když jsem přijela domů, tak jsem mu to

chtěla říct, ale pak už nebylo zbytí, takže jsem za ním asi tři měsíce před věčnými sliby přijela v

hábitu. Řekla jsem mu, jak to je a jak to vidím, ale bez mamky samozřejmě, abych mu to mohla

říct já sama. A nakonec to dopadlo tak, že na věčné sliby mi přijel můj tatínek. Můj tatínek a asi

patnáct  příbuzných,  což  jsem  vůbec  nečekala.“  Matka  se  sestrou  jí  vyčítali,  že  to  neměla

příbuzným  říkat.  Sestra  Vilma  to  však  vnímá  tak,  že  se  tím  vztah  s  jejími  příbuznými

zintenzivnil. „Byla jsem moc vděčná, že mi na věčné sliby mohl přijet můj prastrýc, který potom

za rok zemřel.  Já jsem byla moc ráda, že jsem ho mohla pozvat. Že to mohl vědět,  že jsme

najednou spolu mohli mluvit na rovinu. S mými příbuznými se ten vztah mnohem přiblížil, je to

mnohem hezčí než to bylo předtím. Kdybych to věděla, tak třeba tak dlouho čekat nebudu, ale

vím, že Pán Bůh dává člověku čas, tak i mně ho dal, abych si to takhle prošla touhle cestou. I

když to bylo hodně náročné.“

Ukázalo se, že reakce příbuzných ovlivnily i názor její matky. „Bylo to moc pěkné, ti příbuzní to

přijali velice dobře. A najednou i moje maminka byla postavena před realitu, kdy jí lidé říkali,

že mě obdivují a  že mi to  sluší.  Veškeré reakce byly pozitivní.  Dokonce i maminky nevěřící

kolegyně jí začaly říkat, jak je to skvělé, a ať je ráda, že jsem se takhle rozhodla. Maminka si

vymyslela realitu, ve které si myslela, že se mi ostatní budou smát a najednou ty věci byly úplně

jiné. Ty věci byly obráceně.“ Matka se s Vilmou ještě nějakou dobu nebavila a nechtěla se s ní

vůbec ukazovat venku. Pak dostala žlučníkový záchvat a musela do nemocnice. Vilma jí tam

odvezla a chodila  jí  navštěvovat. Jejich vztah se najednou začal zlepšovat. Teď o něm sestra

mluví jako o výborném.  „Teď mi maminka říká, že to bylo hodně těžké, že se s tím nemohli

srovnat. Já vždycky říkám, že když se člověk dá Pánu Bohu naplno, tak on se postará.“

Sestra dnes

Od roku 2010 pracuje sestra jako ošetřovatelka v charitním domově v Městě Albrechticích. Je

ráda, že ačkoli je učitelka, může se učit i tomu, jak pečovat o staré lidi.  „Je to dobrodružství.
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Nejsem jenom učitelka, která nezná nic jiného než učit. Najednou znám i to, že se starám o lidi v

jejich  nemohoucnosti.  Najednou  se  seznamuji,  což  bylo  i  pro  mě  jako  pro  učitelku  hodně

náročné,  s  tajemstvím  smrti.  Být  u  někoho,  kdo  umírá.  Když  jsem  učila  a  byla  jsem  v

Moravských Budějovicích v domově důchodců, tak jsem z toho byla úplně na mrtvici, bála jsem

se, že někdo zemře. A pak jsem jednou měla službu a stalo se, že jedna paní zemřela a musela

jsem se k tomu nějak postavit. Když jsem přišla po slibech do Moravských Budějovic, pracovala

jsem tam rok v domově důchodců a pak jsem se vrátila do školy,  tak jsem to vnímala jako

obrovský přínos. Jednou přišel žák a řekl: „Mně teď zemřel děda.“ Já jsem to najednou chápala

úplně jinak. Věřím tomu, že i když se vrátím do školství, tak doba strávená tady nebo kdekoli

jinde, mi bude jenom ku prospěchu.“

Vstupem do řeholního života se sestra dobrovolně rozhodla pro celibát. Musela vyřešit otázku,

zda jí  nebude vadit nemít rodinu.  „Já nevím, jestli třeba nepřijdou biologické hodiny, kdy se

budu otáčet za kočárkem a plakat. Ale já jsem se těchto věcí vzdala! Prostě je to tak a hotovo.

To mám tady v hlavě. Pak až to budu prožívat v srdci, tak se s tím budu muset srovnávat. Ale mě

sem nikdo nenutil, já jsem se svobodně rozhodla. Nikde není řečené, že kdybych se vdala, tak že

bych mohla mít děti. Potkáváme rodiče, kteří nemají děti. A oni pak stojí před volbou adoptovat,

neadoptovat a já nevím co. To samé je otázka nových známostí. Člověk může být v nějaké krizi,

pak potká nějakého muže a je to otázka citů a to si nenaplánujete. Já se modlím za to, abych

byla věrná Bohu.“  Sestry věří,  že ačkoli nemůže mít  děti,  můžou se pro jiné  stát  duchovní

matkou.  „Já, pokud budu chtít být matka, tak můžu být matkou duchovní. Kolik našich sester

mělo duchovní děti, kterým nějak pomohly. Řeholní život není odsouzený k neplodnosti. On musí

být plodný, aby měl smysl.“

Otázkou, zda jí  komunita nahrazuje rodinu,  je  sestra ze začátku trochu zaskočena. Po chvíli

odpovídá: „Je to jiné než rodina. Já si nemůžu namlouvat, že tohle je rodina, ale zároveň, jestli

mě sem Bůh povolal a povolal do téhle komunity i ty sestry, které tu se mnou jsou, tak pak je to

moje řeholní rodina v jejímž středu je Bůh. Mnoho věcí tu nebude nikdy stejných jako doma, ale

ve spoustě věcech se v rodinách můžeme inspirovat.“
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Postulantka Jana

Jana je v postulátu, nenosí ještě řeholní oděv a nemá řeholní jméno. Původně pracovala jako

zdravotní sestra ve státní nemocnici, čím dál tím víc si však uvědomovala, že jí v životě něco

schází. Po dlouhém hledání se dostala k sestrám boromejkám, kde si nejprve vyzkoušela práci v

hospicovém zařízení. Začalo se jí mezi sestrami líbit a přihlásila se o vstup do řádu. Zatím ještě

nemá v kongregaci složené sliby. Přeje si, aby ji boromejky přijaly a ona se mohla stát jednou z

nich. 
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Zájem o víru

Jana se narodila  na Jižní Moravě v obci Uherské Hradiště. Pochází z tradičně věřící rodiny.

Všichni jsou pokřtění, ale doma se nemodlili a do kostela chodili na Vánoce nebo o svátcích.

Má tři starší sestry.  „Na Slovácku je to takové, že se ta víra ještě drží, ale nepředává se nějak

intenzivně.  Jsou to spíš tradice,  hody, slavnosti,  jízda králů a podobně. To jsme dodržovali.

Třeba fašang. Před dobou postní chodí masky po obci. Ukončuje se plesová sezóna a začíná

půst, takže to je taková poslední veselice.“ 

O víru se Jana začala víc zajímat v dospívání. V té době utrpěla úraz a musela dlouhodobě ležet

doma. Chodil ji navštěvovat její kamarád kaplan. Nosil jí na čtení náboženské knihy. „(..) a ve

mně  začalo  hlodat,  že  tu  víru  nežiji  tak,  jak  bych  měla.  Potom  jsem  začala  chodit  do

společenství mládeže tam u nás, které vedl.“  Scházela se tam na modlitbu s mladými lidmi z

farnosti. „Tak to bylo takové oživení, že jsem se tam naučila osobní modlitbě, do té doby jsem o

ní třeba nevěděla." Společně si četli z Bible, hráli hry nebo jezdili na výlety. Starali se také o

dětské mše a v létě pro děti připravovali tábor.

Jana vystudovala ekonomii na střední zemědělské škole a pak pokračovala na vyšší odborné

zdravotnické  škole.  Poté  začala  pracovat  jako  zdravotní  sestra  v  nemocnici.  Už  v  té  době

uvažovala o tom, že vstoupí do řehole.  „Na jednu stranu mě to přitahovalo do kláštera a na

druhou stranu jsem se bránila. Já jsem chodila i s klukama, snažila jsem se nějakým způsobem

přizpůsobit, ale nešlo to.“  Vysvětluje, že se potkávala s chlapci na setkáních, chodili spolu na

zábavy a  vše  probíhalo  úplně  přirozeně.  „(..)  vždycky  když  šlo  trošku  do tužšího,  tak jsem

neměla tu odvahu ten krok udělat.“ Popisuje, že ve vztazích cítila velkou nejistotu a necítila se

být svobodná. „Já si myslím, že pokud by měl být člověk povolaný k manželství, tak stejně musí

být šťastný. Musí mít jistotu v tom vztahu. A to mně tam vždycky nějak chybělo.“ Chyba nebyla v

partnerech, ti prý byli vždy velmi laskaví a přející.  „Ale prostě nějaká nejistota tam byla. Tak

jsme se vždycky domluvili, ukončili a já jsem hledala dál a dál.“

Práce zdravotní sestry

Jana byla nejprve zaměstnaná v Nemocnici u Milosrdných bratří v Brně a pak u svaté Anny.

Zjišťovala, že jen práce ji v životě nenaplňuje.  „(..) věděla jsem, že od života něco chci. Ale

nevěděla  jsem  pořádně  co.  Když  jsem  pracovala  na  svém  pracovišti  v  Brně,  tak  jsem  si
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uvědomovala čím dál častěji, že můj život je jenom práce, protože jsme měli hodně služeb. Za

poslední necelý rok jsem měla jen jeden den v měsíci volno.“ Jana pracovala i o víkendech. Na

pracovišti byl totiž nedostatek zdravotních sester. V lednu musela nahlásit dopředu dovolenou a

to pak jezdila na výlety do zahraničí nebo na delší dobu za rodiči. Po noční směně měla přes den

volno, tak se snažila odpočívat nebo jezdila na kole, bruslila, chodila plavat. „Když byla nějaká

možnost, tak jsme si šly s kámoškami sednout do hospody, prostě takový normální život.“

Práce  ji  ale  hodně  vyčerpávala  a  nezbývalo  jí  moc  času  pro  sebe.  „(..)  jedna  moje

spolupracovnice byla svobodná a měla 55 let,  a stala se odstrašujícím případem, že takhle

nechci dopadnout. Ona žila jenom pro práci. A když jsem si představila, že takhle bych měla žít,

tak byl pro mě takový impulz hledat. Uvědomovala jsem si, že takhle za 20 let skončit nechci.“

Jana to řešila tím, že se modlila k Pánu Bohu za změnu. Přesto se však této změny bála.  „Na

jednu stranu jsem se modlila a na druhou stranu jsem se té modlitby bála, aby po mě Bůh něco

nechtěl. A potom to tak vyplynulo, že jsem se spíš modlila i za změnu zaměstnání. Nebo aby mi

Pán Bůh dal nějaký impulz, abych to dokázala změnit. To co teď je. Že takhle nechci dál, ale

nevím, co dělat.“ Toto období Jana popisuje tak, že se modlila a nemodlila. Říkala si, že půjde

na mši a  zachová se podle toho, co uslyší.  „A teď jsem šla na mši a četlo se evangelium o

povolání učedníků. Ty chvíle byly hodně náročné. Na jednu stranu jsem cítila povolání, ale na

druhou stranu jsem to nechtěla.  Tak jsem utekla ze mše. Říkala jsem:  „Ne Bože,  to ne! Já

nechci!  Vyber  někoho  jiného.  Já  toho nejsem hodna.“  Jana  cítila  povolání  do  kláštera,  ale

bránila se mu. Více si přála změnu zaměstnání. „A pak jsem říkala: „Něco s tou prací spíš, s tou

prací něco vymysli!““

Janě pak přišlo několik nabídek zaměstnání, ale byly v oborech, které se jí zdály cizí. „Říkám,

počkám ještě, třeba Pán Bůh zasáhne nějak jinak.“ Po čase došla k závěru, že už nestačí jen

čekat a nic nedělat.  „Ale pak jsem si uvědomovala, že pokud chci nějakou změnu, tak musím

udělat krok i já. Tak jsem se rozhodla, že půjdu na duchovní cvičení.“ 

Duchovní cvičení

Hledala  na  internetu,  jaké  jsou  možnosti.  Nebylo  jednoduché  sladit  nabízené  termíny

duchovních cvičení s předem stanovenou dovolenou v práci. Jediné, co našla, byla rekolekce ve

Zlatých horách. „To jsem si říkala, to snad ne. Když jsem zjistila, kde Zlaté hory jsou, tak jsem

říkala zlatý voči, tam teda nejedu, přes celou republiku!“ Vydat se tak daleko pro ní ze začátku

nebylo přijatelné. „(..) Bruntálsko, Krnovsko, to pro mě byla nepředstavitelná vzdálenost. Řekla
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jsem si, že budu hledat dál. Vždycky když jsem ale našla nějaká cvičení, tak nebyla v té době,

kdy jsem potřebovala."  Nakonec se tedy přihlásila  na duchovní  cvičení  do Zlatých hor.  Pod

vedením sestry boromejky a otce Bernarda se tam sešlo zhruba dvanáct děvčat. Jana tam nikoho

neznala. První den se šli projít a vzájemně se trochu se seznámili. Večer potom začalo mlčení,

které trvalo po celou dobu pobytu. „Otec Bernard říkal, že si nemáme vzájemně držet dveře, aby

ta druhá nebyla nucena povědět  díky.“  Během dne  měl  otec Bernard  přednášky o Bohu  a

povolání. „Bylo to hodně intenzivní a výrazné, že jsem si říkala, tak Pane Bože, já do toho teda

jdu. Ale ještě musíš říct kam. Přemýšlela jsem, když mě Bůh zavedl na tato duchovní cvičení,

třeba bych měla zkusit  boromejky.“  Vydala  se za sestrou Vincentou,  která duchovní  cvičení

pořádala,  do  Frýdku  Místku.  Seznámila  se  ještě  s  jednou  sestrou,  Miriam,  která  pracuje  v

mobilním hospici v Ostravě.  „(..)  já si na to vzpomínám tak matně.  Přitom to bylo zásadní

setkání.  Pamatuji  si  jen,  že jsem řekla:  „Dobrý den, těší mě,  já jsem Jana.“ Víc jsem s ní

nepromluvila. A za 14 dní po tomto setkání se mi sestra Miriam ozvala, jestli nechci jít pracovat

do hospice.“

Práce v hospici

Nejprve se Jana  přijela  do  Ostravy podívat.  Prostředí  i  práce se  jí  zamlouvaly,  tak dala  ve

stávajícím zaměstnání výpověď, sbalila si věci a odjela do Ostravy.  „Byla to sice jen změna

zaměstnání, ale pomohla mi.  Mohla jsem pracovat se sestrami, pozorovat je, navštěvovat je.

Uvědomovala jsem si, že krok v tom zaměstnání mě osvobodil od každodenní rutiny a mohla

jsem se víc zaměřit na to, jak chci dál žít. A také pozorovat zpovzdálí, jak žijí sestry. Zjišťovat,

jestli to chci nebo nechci.“

Jana se postupem času rozhodla,  že vstoupí do řehole.  Doma to její  rodiče už očekávali.  Ve

chvíli, kdy Jana dala výpověď v práci a odstěhovala se z Brna, začali něco tušit. „Zdálo se jim

to hodně divné, protože já jsem svým způsobem taková stálice. Vědí, že nemám moc ráda změny.

Deset let jsem žila v pohodě v Brně, všechno v pořádku a teď z ničeho nic dám výpověď v práci,

která je výborná, dobře placená. Jedu do Ostravy, kde to neznám, nemám tam žádné přátele,

nevím, kde budu bydlet. Já jsem tam neměla ani ubytování, šla jenom do práce. U nás se mluví

o černé Ostravě. A navíc jsem nastupovala do práce, která je pod Charitou, takže hodně malý

plat a ještě mezi umírající. Pro mě bylo těžší oznámit, že se stěhuji do Ostravy než to, že jdu do

kláštera.“

V nové práci se setkala s úplně jiným přístupem k umírajícím a ke smrti, než na jaký byla dosud
79 / 101



zvyklá.  „Já jsem tam byla nejradši.  Směji se tomu,  že jsem tam byla jenom jeden rok,  ale

zkušenosti a intenzita té práce, mě naplnila za ta léta, co jsem pracovala někde jinde. Prožívala

jsem to tam moc hezky. Já jsem už pracovala na chvilku v hospici i v Brně a taky na interně a na

rehabilitaci a na všech odděleních nám umírali pacienti. Přístup v nemocnici jsem vnímala, že

není moc dobrý. Ale systém jinou možnost nedává, protože ta zdravotní sestra má tolik práce

nad hlavu, že se nemůže věnovat umírajícímu tak, jak by třeba i chtěla. Pokud zde někdo umírá,

zavřou se dveře a jde se pracovat jinam a jen se občas kontroluje stav. Jinak to není možné.

Kdežto tady v hospici to bylo krásné v tom, že ta rodina chtěla mít umírajícího doma, ale chtěla

k tomu mít zdravotní podporu. Aplikovali jsme injekce od bolesti, měnili jsme dávkovače nebo

pokud se stalo něco akutního, tak jsme byly vždy na telefonu v pohotovosti a oni mohli kdykoli

ve dne v noci volat a my jsme tam přijely. Byly jsme pro ně taková podpora. Zároveň když ten

pacient umíral, tak tam většinou byla celá rodina nebo se střídali. A to bylo moc hezké, že ten

člověk neumíral sám, ale v rámci rodiny. Většinou to bylo opravdu krásné. Byly i případy, kdy to

nesmíření rodiny s nemocí blízkého bylo hodně náročné. Ale většina, pokud šla do hospicové

péče, byla připravena na to, že chtějí svého blízkého doprovodit.“

Ze začátku byla Jana ubytovaná na hospici.  „A potom jak měsíce plynuly a žádné normální

ubytování jsem nesehnala, vždycky to bylo hodně daleko od hospice nebo předražené nájemné,

tak jsem pořád zůstávala hospici a pak to nějak přišlo, že jsem se přestěhovala k sestrám.“ 

Život v komunitě

Před vstupem do kandidatury Jana řešila, jestli jí nebude vadit nemít děti. Dříve si vlastní rodinu

přála, teď už to nad tím nepřemýšlí, protože cítí, že jí  komunita rodinu nahradila. „(..) každá

jsme jiná. Každá jsme nějakým svým způsobem osobnost a ne vždy si sedneme, ale já to spíš

prožívám tak, že je potřeba budovat vztahy. I když si lidsky nesedneme, tak je to, dá li Pán,

jednou moje budoucí sestra. Tak se učím umět jí přijímat v té její odlišnosti.“ Na komunitním

životě je pro ní zatím nejtěžší hledat v odlišnosti jednotu. Vnímá to jako první zkoušku. „Já si

myslím, že Pán Bůh mi k tomuto dá sílu.“

Nevadilo jí, že má mnohem nižší plat než dřív a že v budoucnu se vlastních peněz bude muset

úplně zřeknout.  „Jak to vnímám u sester,  vidím, že to funguje.  Tohle myslím, že mi nebude

možná dělat potíže." Jana vstupem do formace opustila hospic a odjela do Města Albrechtic, kde

je nyní rok a tři měsíce. Až se bude cítit připravená na noviciát, musí o to požádat a uvidí, jak se

k tomu vyjádří ostatní sestry. „Období čekatelství je víc přizpůsobené tomu, abychom se sžily se
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společenstvím.  Nyní  jsem  v  postulátu.  Tohle  období  je  půl  roku  až  rok  a  nemělo  by  se

prodlužovat. V téhle době si zkouším tak trošku intenzivněji život sester, pracuji na celý úvazek,

mám modlitby jako sestry,  víc  intenzivněji se zapojuji  do komunity.“  O vstupu do noviciátu

přemýšlí, ale není si jistá, zda už je pravý čas. „(..) teď řeším nějaké věci, které se mi otevřely a

chtěla bych to mít tak dořešené, než půjdu do noviciátu. Takže teď je to takové období, kdy to

chci mít tak nějak zaškatulkované, srovnané a pak jít.“

V komunitě je spolu s Janou ještě jedna čekatelka.  „Teď jsme tady spolu asi půl roku. Takže

vzájemné poznávání, vzájemné tříbení, jsme trochu jiné povahy, takže jsme si musely nějaké věci

i vyříct, jak to chápe ona, jak to chápu já a podobně. Myslím si, že je to hezký vztah. Vybudovaly

jsme si teď takovou stabilitu. Teď jsme dvě. Předtím jsem tu byla sama, jediná bezhábitová mezi

všemi sestrami a teď přeci jenom ta Maruška a tak je to hezké,  že to čekatelství prožíváme

spolu.“

Janiny přátelé její rozhodnutí pro vstup do kláštera ani moc nepřekvapilo. „Kamarádi, přátelé,

které mám, tak ti už čekali dávno, kdy to přijde. Se spolužáky ze základky nebo se známými v

rodišti jsem o tom moc nemluvila, takže tam, kdo to ví, tak se jenom směje, protože já jsem sice

byla divoch, ale tím, že jsem se dlouho nevdávala, tak si mysleli, kdo ví co bude. Takže u mě

čekali cokoliv.“  Byla mezi nimi skoro jediná, kdo ještě nežil v manželství.  „To už bylo hodně

podezřelé," směje se.

Na řeholní šaty se těší a doufá, že se vše vydaří a bude je moci nosit. „Já si myslím, že právě

hábit boromejek je jeden z takových normálních hábitů, co tak jako pozoruji sestry nebo znám

řády i jiné." Nejtěžší pro Janu bude si zvyknout na to, že se v zimě chodí v sukni. Svůj vztah k

mužům Jana nijak nepřehodnocuje. Baví se s nimi normálně jako dřív. Necítí ani,  že by byla

řádem omezována, co se týče zábavy nebo trávení volného času. Sama ale říká: „Mě to nějak

nepřitahuje, taková ta světská zábava."

Při prvních slibech dostane nové jméno, ale zatím nad tím tolik nepřemýšlí. Nějaká jména ji sice

napadají, vybráno ale zatím nemá. Na konci rozhovoru říká:  „Čeká mě vážně minimálně pět,

šest let formace, pokud všechno půjde tak nějak normálně.“ Směje se tedy, že ještě nemá vlastně

vůbec nic jisté. Je totiž teprve na začátku cesty k tomu stát se řádovou sestrou.
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VI. Analýza 

Výše uvedené rozhovory nyní  poslouží jako východisko k následující části.  Cílem je ukázat,

jakými způsoby se sestry v životě rozhodovaly,  co mělo vliv na jejich volby a jak konstruují

svou realitu.  Zaměřovala jsem se na obsah sdělení.  Postupovala jsem tak,  že jsem doslovně

přepsané rozhovory podrobila několika čtením. Vyznačovala jsem v nich témata jako je rodina,

identita, rozhodnutí pro vstup, reakce okolí atd. Soustředila jsem se na to, co je rozhovorům

společné.  Rozhovory jsem poté zkracovala  a  upravovala,  aby vzniknul kondenzovaný,  čtivý

text. Tím, že jsem v prvé řadě pracovala s celými texty, jsem zajistila, že se neztratila žádná

podstatná data. Jednotlivá témata ze všech rozhovorů jsem pak stavěla vedle sebe. Snažila jsem

se pochopit, co mohlo ovlivnit jednotlivé volby sester. Soustředila jsem se také na to, jak sestry

o určitých tématech mluvily.  V analýze v některých případech odkazuji  na části rozhovorů,

které,  především z nedostatku  prostoru,  nezůstaly v kondenzovaném přepisu  anebo  jsem je

získala z osobních rozhovorů, které nebyly nahrány. Odkazuji proto na svůj archiv nebo terénní

poznámky. 

Rozhodnutí pro vstup do kláštera
 

Všimla jsem si toho, že vypravěčky měly odlišná očekávání od života v klášteře v závislosti na

společenské situaci, ve které do kláštera vstupovaly. Sestra Bonfilie se stala čekatelkou v roce

1942. V té době bylo posíláno hodně mladých lidí na nucené práce do Německa. Mezi nimi byl i

její bratr. Z pocitu ohrožení, že ji to také potká, si uvědomila, že v klášteře by byla chráněná.

Dnes to hodnotí tak, že tam doopravdy byla v bezpečí. I sestře Pie hrozilo, že bude muset odejít

na  nucené  práce.  Po  prvním roce  na  obchodní  škole  dostala  předvolání  do  Německa.  Její

maminka to  ale  přes známou zařídila  tak,  že nakonec nikam jet  nemusela a šla  studovat  na

ošetřovatelskou  školu  k  boromejkám.  Za  války  tedy  mohl  klášter  mimo  jiné  představovat

bezpečný úkryt  před odchodem na nucené práce.  Za komunismu se pobyt  v něm proměnil v

nebezpečí a tím se automaticky změnilo i vnímání a očekávání od kláštera pro vstupující. 

Sestra Simeona vstoupila do řádu v roce 1972. Kvůli vyznání se nedostala na studia. Ačkoli se

rodiče k víře nebáli veřejně hlásit, vstup do kláštera jí nechtěli dovolit. Měli strach, že budou

trestně  stíháni.  To,  že  to  bylo  zakázané,  sestru  Simeonu  ale  přitahovalo.  Když  jí  doma
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nedovolovali chodit za sestrami,  začala za nimi tajně utíkat. Nakonec takto utekla do kláštera

natrvalo.  Sestra  Mirjana  se rozhodovala  o  vstupu  do  řeholního  života v  80.  letech poté co

vystudovala školu. Již v dospívání se dost zajímala o náboženskou četbu a přemýšlela o vstupu

do kláštera. Pak navštívila komunitu mariánek v Opavě, kam přijímaly členky nelegálně. Občas

na toto téma zavedla  řeč s panem farářem.  Ten jí  však varoval,  že když vstoupí do  takové

komunity, nebude moci žít řeholní život naplno. Rozmluvil jí  to a radil jí, ať vytrvá a počká.

Zajímavé je srovnání okolností vstupu sestry Mirjany a sestry Simeony. Kněz doporučuje  sestře

Mirjaně, aby do kláštera nevstupovala: „To není ani ryba ani rak. Budete doma, budete žít jako

civil, přitom budete řeholnice se sliby, které nebudete moci dodržovat,  tak co je to za život?

Raději buďte normálně civil, žijte pořádně a uvidíme.“ (Sestra Mirjana) Sestra Simeona používá

v  rozhovoru  s  matkou  podobné  přirovnání.  Matka  jí  přemlouvá,  aby  zůstala  doma.  Sestra

Simeona odpovídá: „Mami, to přece nejde. Vdala bych se nebo tak něco, to nejde. To bych byla

jednou nohou ve světě a jednou nohou v klášteře. To nejde.“ (Sestra Simeona)114 Sestra Simeona

se rozhodla pro život v komunitě už v době, kdy to nebylo povolené, protože právě v něm viděla

naplnění. Sestra Mirjana naopak počkala, protože chtěla žít jako řádová sestra, která se nebude

muset skrývat. Je tedy vidět, že každá z vypravěček si pod řádným životem představovala něco

jiného.

V  příbězích  jsem  objevila  hypotetický  vztah  mezi  rozhodnutím  pro  vstup  a  sociálním

postavením  ženy  či  dívky.  Sestra  Mirjana  pocházela  z  dělnické  rodiny,  její  vyznání  jí

nezpůsobilo žádné potíže, mohla studovat na vysoké škole a získala pak dobře placenou práci ve

výzkumném ústavu.  Možná i  to  bylo  důvodem,  proč uposlechla  varování  kněze,  že život  v

komunitě na tajno nemá smysl. Dál pracovala, několikrát dostala cestovní doložku na cestu do

zahraničí a měla plány, kam se chce ještě podívat. „Bylo to takové zajímavé, protože když jsem

najednou měla takové plány,  co všechno budu dělat.  Mezitím jsme ještě  sehnali chalupu na

Šumavě, pár metrů od vleku. Tak jsem se moc těšila,  jak budu v zimě jezdit. Na Šumavu do

svého, to bude laciné. A teď najednou přišel 89 rok a já jsem si řekla tak a teď co? Tak mi to

chvilku  trvalo,  než  jsem se  rozkolébala,  ale nakonec  to  Pán  Bůh  vyhrál.“(Sestra  Mirjana).

Omezení pociťovala spíše ze vstupu do kláštera než ze života v totalitě. „Já jsem tu totalitu ani

nijak  nevnímala“  (Sestra  Mirjana).  Sestra  Simeona  nemohla  kvůli  náboženskému  vyznání

studovat  to,  co  chtěla.  Ačkoli udělala  zkoušky na  zdravotnickou školu,  nebyla  přijatá  kvůli

vyznání. U boromejek ji lákala právě ošetřovatelská práce. Nakonec díky nim získala příležitost

114 Archiv autorky
83 / 101



studovat ošetřovatelství. Pobyt v klášteře byl sice zakázaný. Řád jí však nabídl to, co by mimo

něj kvůli komunistům mít nemohla. 

Významní druzí jako motivace vstupu do kláštera

V příbězích se vyskytují postavy, které byly důležité pro formování nové identity. Jedni z nich

jsou vrstevníci jako v případě sestry Vilmy, kdy jí její kamarádka nakazila svým nadšením pro

náboženství. Sestra Bonfilie vzpomíná na skupinu čekatelek, se kterými se  seznámila, trávila s

nimi mnoho času a bylo jí s nimi dobře. Jana je ráda, že v komunitě je ještě další čekatelka, se

kterou se mohou vzájemně podporovat a tím pádem není jediný nováček v komunitě. Ačkoli

zmiňuje, že jsou věkově rozdílné, spojuje je právě to, že jsou v komunitě nové. Pro vypravěčky

je  pozitivní,  když nejsou ve své pozici samy,  když  mají  spojence,  se kterým jsou na stejné

úrovni.

Podstatnou roli hrají významní druzí, již zaběhlí nositelé nové identity. Sestra Simeona se začala

seznamovat přímo se společenstvím boromejek. Sestru Piu i sestru Bonfilii učily sestry ve škole.

Přímý styk se sestrami měl na zájemkyně pozitivní vliv.  Pouhé přání jedince patřit do skupiny

ale  nestačí.  Důležitá  je  právě  odpověď  členů  společenství.  Vypravěčky  zmiňují,  že  sestry

boromejky byly veselé,  milé  a přípustné.  Vznikaly mezi nimi přátelské vztahy a právě díky

tomu mohla být cesta k resocializaci úspěšná. Kde naopak k takové interakci nedošlo, nebyla

resocializace možná. Sestra Mirjana popisuje, jak chtěla vstoupit do řádu karmelitek, ale nenašla

odvahu je oslovit. Karmelitky působily uzavřeně a sestru neoslovily. 

Jelikož  může  být  pro  jedince  stojící  mimo  komunitu  těžké  oslovit  její  členy,  jsou  důležití

spojovatelé,  což  byli  v  příbězích  kněží.  Sestra  Mirjana  vzpomíná,  jak  kněz  její  zájem  o

náboženství podporoval a umožňoval jí číst duchovní knihy. Také Jana se díky svému známému

kaplanovi začala víc zajímat o víru. Sestra Simeona zmiňuje, že měla s knězem dobrý vztah.

Když  ji  viděl,  jak  se pohybuje  kolem sester,  pobídl ji  k  tomu,  aby se  k  sestrám přihlásila.

Naopak sestře Mirjaně pak kněz vstup do kláštera rozmlouval. Sestra Simeona říká, že hodně

záleželo na tom, jak se osobně kněz stavěl k nelegálnímu přijímání nových členů. Někteří kněží

o tajném přijímání věděli a sestrám zájemkyně doporučovali, někteří byli proti. Je vidět, že mají

vliv  i na výběr řádu. Sestře Mirjaně kněz umožnil seznámení s boromejkami,  protože měl v

kongregaci tetu. Stejně tak mohou mít kněží negativní vliv na resocializaci jedince a odradit ho.

Kamarádka Vilmy byla zklamaná, že kvůli víře nic nemůže. „(..) ona dopadla úplně jinak. Pod
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vlivem kněze, se kterým se nepohodla je to teď tak, že vůbec nechodí do kostela. Myslím si, že

ten kněz ji odradil.(..) žila s pocitem, že nic nemůže.“(Sestra Vilma)115 Kněz jí předával vědění

způsobem příkazů a zákazů. Ukázalo se, že pro úspěšnou resocializaci je důležité vyzdvihovat

pozitiva. Sestra Pia popisuje, jak se staraly o nové členky. „Děcka jsme měly rády, tak jsme se

na ně usmívaly, zpívaly jsme třeba, nic zvláštního, tak přirozeně.“(Sestra Pia)  Záleží tedy na

tom, jakým způsobem významní druzí předávají své vědění. Žádoucí je, aby sestra po alternaci

dodržovala  všechna  omezení,  ale  ne  z  důvodu,  že  k  tomu  byla  donucena,  ale  pozitivními

pobídkami motivována. Smyslem není novým členkám něco zakazovat, ale dosáhnout toho, aby

samy od sebe chtěly normy dodržovat.  Jana to dokazuje úvahou: „Mě to nějak nepřitahuje,

taková ta světská zábava.“ (Jana)

Na příběhu Jany a sestry Vilmy je  vidět,  jaký vliv na ně měla duchovní cvičení,  kterých se

zúčastnily. Obě říkají, že když se z nich vrátily, definitivně se rozhodly pro vstup. Jana popisuje,

že na duchovních cvičeních se sejdou dívky různého věku. Není to určené pouze pro budoucí

řeholnice,  jezdí tam i ženy, které už jsou na příklad vdané. Duchovní cvičení má sloužit jako

intenzivní  setkání s Bohem. Účastnice poslouchají přednášky, které jsou pro ně významnými

druhými připraveny. Jsou odstřiženy od okolního světa a od všech vlivů, které by je mohly rušit.

Nesmějí mluvit ani mezi sebou. Má se co nejvíce zabránit vlivu alternativních výkladů realit. Je

vidět, že stačí týden (sestra Vilma vzpomíná, že to byly snad jen tři dny) na to, aby se dívky

rozhodly pro něco, co jim v běžném denním rytmu a interakci se společností trvalo i několik let.

„Bylo to hodně intenzivní a výrazné, že jsem si říkala, tak Pane Bože, já do toho teda jdu.“

(Jana). 

Role paměti při vyprávění životního příběhu

Berger s Luckmannem ukazují,  že jedinec,  který prošel alternací,  začne po resocializaci svůj

životní příběh popisovat tak, že všechno k této alternaci směřovalo.116 Teorie narativní identity

pak vychází z toho, že jedinec konstruuje svou identitu formou příběhu, ve kterém všechno má

svůj  smysl.117Utváří  příběh,  do  kterého  zahrnuje  rekonstruovanou  minulost,  přítomnost  i

budoucnost. Příběh narátor vypráví jako sled událostí, kterého ho zavedly do dnešní situace, ve
115 Archiv autorky
116 Berger, P.; Luckmann, T. Sociální konstrukce reality, pojednání o sociologii vědění; Centrum pro studium 
demokracie a kultury: Brno, 1999, 154-170.
117 Dudová, R.Kvalitativní výzkum životních drah: life stories a biografický výzkum. Socioweb. 
http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=480&lst=117 (accessed June 14, 2014). 
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které se vidí. Postupuje tak, aby nebyla narušena jeho osobnostní integrita.118

Na příbězích sester lze vidět, že se soustředí na události, které souvisí s řádem. Sestra Simeona

vypráví,  jak vše v jejím životě pomalu  zrálo  k rozhodnutí  pro  vstup.  Každá kapitola jejího

příběhu se nějakým způsobem pojí ke klášteru. V popisu dětství zmiňuje na příklad podobnost

svého jména s názvem Kongregace, to jak se jí líbilo nemocniční prostředí a jak poprvé uviděla

sestry boromejky.  Příběh graduje tím, jak uslyšela Boží volání a nakonec utekla do kláštera.

Události, které se netýkají její dnešní role, zkrátka ustupují do pozadí. Sestry dávají minulým

událostem nové významy tak, aby byly v souladu s jejich dnešní rolí, aby nebyla narušena jejich

integrita. Sestra Vilma na příklad z dnešní pozice hodnotí, jak jako mladá chodila na zábavy, ale

obstála, protože znala svou míru, za kterou nikdy nešla. Obhajuje se, že neudělala nic, co by

ohrozilo její dnešní identitu řádové sestry. 

Projevem alternace také je, že sestry připisují minulosti před resocializací druhořadé významy.

Jana hodnotí svůj život  před vstupem do Kongregace jako  nenaplněný. Nebyla spokojená v

práci,  v  partnerských vztazích neviděla budoucnost,  od života něco chtěla,  ale  nevěděla  co.

Neustále hledala smysl života, až vstoupila k sestrám boromejkám, od té doby vše směřovalo k

lepšímu. Na svém příběhu ukazuje, jak z dnešního hlediska hodnotí minulost před vstupem jako

méněcennou, čímž upevňuje svou dnešní identitu.

Při interpretování těžko pochopitelných nebo nahodilých událostí sestrám pomáhá náboženství.

Proto, aby daly svému životu smysl, vše vysvětlují Božími plány. Sestra Vilma vypráví, že byla

do řádu přijatá těsně před maturitou, což podle ní bylo Boží řízení. Sestra Mirjana přiznává, jak

ji lákalo vstoupit do řádu karmelitek, ale Bůh ji tam nechtěl, proto vstoupila k boromejkám. Jana

se také přihlásila k boromejkám, protože to tak Bůh chtěl. Sestra Vilma, která prožívala velmi

náročné chvíle  v  rodině,  říká,  že kdyby věděla dřív,  že příbuzní její  novou identitu  přijmou

pozitivně,  tak dlouho  by s  přiznáním nečekala.  Uvědomuje  si,  že  její  trápení  nemuselo  tak

dlouho trvat. Ospravedlňuje to slovy, že Bůh jí dal čas a tak to bylo správné. Sestry mají díky

svému náboženskému vědění připraven jazykový konstrukt, který jim pomáhá při vysvětlování

náročných nebo náhodných situací. 

Víra za totality a dnes

Sestra  Simeona  vyjadřuje  názor,  že  totalita  svým  způsobem  upevnila  víru.  Sestry,  které

118 Vaněk, M.; Mücke, P.; Pelikánová, H. Naslouchat hlasům paměti; Teoretické a praktické aspekty orální historie; 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR: Praha, 2007, str. 67.
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vstoupily  do  řádu za totality,  byly tak odhodlané,  že v  řádu  vydržely.  Sestra Simeona  také

zmiňuje, že za totality do církve vstupovalo mnoho studentů.

Profesor Halík potvrzuje119, že od poloviny šedesátých let přibývalo konvertitů z řad vzdělaných

vrstev.  Především  šlo  o  mladé  studenty.  Po  celá  sedmdesátá  a  osmdesátá  léta  se  šířil

samizdatový tisk, konaly se bytové semináře a masové poutě. V té době podle profesora Halíka

společnost vkládala do církve mnoho nadějí. Je přirozené, že v krizových situacích lidé hledají v

církvi oporu. Tento zájem upadá v dobách klidu.120

Sestra Vilma vzpomíná, jak po revoluci nastal ve společnosti boom, mnoho lidí se chtělo nechat

pokřtít.  To potvrzuje i  sestra Mirjana.  Mnoho dívek také vstupovalo do řádu boromejek. Ne

všechny však vytrvaly.

Profesor Halík podotýká121, že po roce 1989 nebyla církev schopna začít rychle plnit úlohu ve

společnosti, kterou od ní její příznivci očekávali. Byla příliš vyčerpaná z dob útlaku, převažovali

staří  kněží,  elity  odcházely do  akademického  nebo  politického  života.  Církev poznamenala

dlouholetá izolace od západu. Nedokázala se přizpůsobit měnící se společnosti. V důsledku toho

ztrácela své sympatizanty. Dnešní česká společnost  podle něj ale není ateistická. Považuje ji

spíše za plaše zbožnou.  Lidé  stále  vyznávají  křesťanské  etické a morální  hodnoty,  ale  mají

nedůvěru v organizovanost církve. Neznamená to ale, že by se vytrácely duchovní potřeby lidí.

Víra se přesouvá do jiných sfér, dochází k individualizaci víry.122 Luckmann poznamenává123, že

důsledkem modernizace  došlo  k privatizaci  náboženství.  Z  různých zdrojů  se  šíří  pluralitní

názory na svět. Církve stále šíří náboženský produkt, mají ale konkurenci v jiných teoriích, které

nemusí  být  jasně  prezentovány  jako  náboženské,  na  příklad  ezoterické  spisy,  populární

psychologie, východní meditační a mystické praktiky, astrologické knihy atd. Média napomáhají

k rychlému šíření heterogenních názorů. Ve společnosti chybí obecně závazně přijímaný model

náboženství. Neznamená to, že by se náboženství ze společnosti vytratilo. Došlo jen k přeměně

jeho společenské formy.124

Ačkoli tedy ubývá členů církve a i do Kongregace se již nehlásí tolik děvčat jako dřív, nemusí to

být  důkaz  ateismu.  Češi  mohou  stále  zastávat  duchovní  hodnoty,  pouze  nechtějí  být  členy

církve. Otázkou je, jak se s tím církve i řády vypořádají? 

 
119Halík, T. Náboženství a společnost. Halík. http://halik.cz/cs/tvorba/clanky-eseje/clanek/49/ (accessed June 16, 2014).
120 Tamtéž. 
121Tamtéž.
122 Tamtéž. 
123Luckmann, T. Náboženství a morálka v moderním světě. Historická sociologie 2010, 2, 117–124.
124Tamtéž.
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Původní rodina jako inspirace nebo překážka resocializace

Pro sestry představovalo dětství oblast, o které vyprávěly s lehkostí. Sestra Mirjana věnovala

popisu dětských her nejvíc prostoru. Technické založení jí  vedlo k detailnímu popisu hraček,

místností i přírody. Všechny sestry o dětství hovořily bez problému a se zájmem.

Jak  Berger  s  Luckmennem  ukazují,  rodiče  hrají  významnou  roli  v  průběhu  resocializace

jedinců.125 Nejvíce se popisu rodinné situace a sporu ohledně rozhodnutí pro vstup do kláštera

věnovala sestra Vilma. Rodina vnímala její odchod jako zradu. Její odchod ale neznamenal, že s

rodinou zpřetrhá všechny vazby.  Rodiče stále navštěvovala a navštěvuje.  Podstatný zde tedy

nebyl  motiv,  že dcera odešla z  domu,  ale  že se  vymaňuje ze  své  role,  kterou od ní  rodiče

očekávali.  Sestra se o  něco víc ve svém vyprávění  věnuje  popisu sporu s matkou. Může to

znamenat, že spor s matkou byl rozsáhlejší než s otcem a sestrou. Matka se doopravdy s přijetím

nové identity Vilmy smířila až později než otec a příbuzní. Výsledky výzkumů zaměřující se na

genderové role v rodině ukazují,  že matky tráví s dětmi víc času než otcové, čímž dochází k

tomu, že děti nebo dospívající mají v budoucnu s matkami větší spory. Na druhou stranu díky

času, který děti s matkou tráví, k ní mají větší důvěru.126 To souvisí s tím, co říká sestra Vilma,

že se s otcem o svém rozhodnutí ze začátku bála mluvit. 

U sestry Simeony to  byla  zprvu hlavně matka,  kdo byl proti jejímu  rozhodnutí.  Přesto v ní

Simeona měla důvěrného spojence, neboť o svém rozhodnutí komunikovala právě s ní. Opět je

zde vidět  důvěra,  která se ani přes spory nevytrácí.  Šla  za ní,  když  odcházela  na víkend  k

sestrám. Matka jí odpověděla, že táta bude nadávat. Když utekla do kláštera, bála se, že si tam

pro ni  tatínek přijde.  Ukazuje to na otcovu autoritu v rodině. Je ale patrné, že matka měla na

otce  vliv.  Sestra  Simeona  zmiňuje,  že  její  tatínek  se  vstupem nejprve  souhlasil,  dokud  ho

maminka nezpracovala.  

I matka sestry Vilmy otce ovlivnila. „Říkala mu ty věci úplně jinak.“ (Sestra Vilma). Sestra říká,

že  když  za  ním  přijela,  aby  si  s  ním  promluvila  o  samotě,  bez  matky,  otec  nakonec  její

rozhodnutí přijal dobře a přijel Vilmě i na věčné sliby. 

Sestra  Pia  uvádí  otce  a  bratra  jako  ty,  kteří  jí  rozhodnutí  vymlouvali.  „Maminka  jen  tiše

tesknila.“ (Sestra Pia). U sestry Mirjany to byl také otec, který byl rozzlobený a první měsíc se k

jejímu rozhodnutí stavěl odmítavě. 
125 Berger, P.; Luckmann, T. Sociální konstrukce reality, pojednání o sociologii vědění; Centrum pro studium 
demokracie a kultury: Brno, 1999, 154-170.
126 Slepičková, L.; Kvapilová Bartošová, M. Genderové role v rodině pohledem dětských aktérů. Gender, rovné 
příležitosti, výzkum 2013, str. 64–77. 
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Jak jsem uvedla na začátku v části věnující se výběru vzorku, ukázalo se, že sestra Bonfilie již

jeden životopisný  rozhovor poskytla.127 Srovnala  jsem tedy svá získaná data s informacemi,

které přináší práce z roku 2009. O matce se v obou pracích vypravěčka zmiňuje podobně. Za

nejvýraznější rozdíl považuji to, jak sestra mluví o svém otci. V mém rozhovoru se o něm totiž

vůbec nezmiňuje. Z práce Sedlákové128 vychází najevo, že sestra Bonfilie měla s otcem velmi

komplikovaný  vztah.  Otec  byl  řezník  a  chtěl,  aby  jeho  dcera  pokračovala  v  jeho  řemeslu.

Sedláková dále píše, že nesl odchod dcery do kláštera velmi těžce. Údajně s ní až do svého stáří

nemluvil a vůbec ji nenavštěvoval. Teprve na sklonku života se s jejím rozhodnutím smířil.129 

Fakt, že se v mém rozhovoru sestra o otci nezmiňuje, může mít mnoho příčin. Vliv zde určitě

mají  odlišní  tazatelé,  otázky a vstupy do rozhovorů. Je možné, že se mi nepodařilo  k sestře

vybudovat takovou důvěru jako tazatelce Sedlákové, která v komunitě pobývala delší dobu.130

Naladění sestry Bonfilie  při mém rozhovoru bylo velmi pozitivní, sestra sama od sebe skoro

vůbec  nemluvila  o  špatných  událostech.  Je  tedy  možné,  že  stejně  jako  o  všech  ostatních

negativní zkušenostech nebo vzpomínkách sestra o rozepři s otcem prostě nechtěla mluvit. To,

že otce ze svého vyprávění vytěsnila,  může podtrhnout  důležitost a závažnost tohoto tématu.

Také je vidět, jak se v průběhu let mění konstruování příběhu sestry. 

Ať  už  sestry  při  vyprávění  věnují  tématu  původní  rodiny  různou  pozornost,  rodiče  jako

významní druzí měli na jejich rozhodnutí vliv.  V mnoha případech měli o své dcery strach.

Sestra  Simeona  zmiňuje,  že  se  rodiče  báli  kvůli  totalitě  a  možnému  riziku  z  obvinění  z

protistátní činnosti a také proto, že v té době ještě nebyla plnoletá. Sestra Bonfilie vzpomíná, že

jí  to  maminka  zakazovala  kvůli  válce.  Rodiče  Jany se  zase  strachovali,  když  se  vydala  do

Ostravy, do úplně jiného města, kde to nezná.

Důležité byla také očekávání, která od nich jejich rodiče měli. Sestra Simeona  měla pomáhat

vychovávat mladší sourozence. Sestra Vilma zmiňuje, že si pro ni matka představovala  jinou,

lepší budoucnost. Sestra Bonfile podle Sládkové měla pokračovat v řemesle otce.131

Reakce rodiny se  v  některých případech stala  překážkou při přijímání  nové  identity.  Sestra

Vilma, dlouho jezdila domů v civilu, nemohla se o věcech, které pro ni v rámci resocializace

byly důležité, doma s ostatními bavit. Sestra Simeona zase musela kvůli zákazu rodičů utéct z

domu.
127 Sedláková, M. Ve jménu lásky. Život a činnost řádových sester na přelomu 2. a 3. tisíciletí.; Univerzita Pardubice, 
2009. 
128 Tamtéž.
129 Tamtéž, str. 153. 
130 Tamtéž.
131 Tamtéž.
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Přes veškeré tlaky a manipulace, které na ně byly rodinou vyvíjeny, sestry ve svém rozhodnutí

vytrvaly. Nakonec pak došlo ke změně v myšlení členů rodiny.  

Obrat u sestry Simeony nastal, když dosáhla 18 let.  U sestry Vilmy byly věčné sliby prvním

impulzem ke změně. Na její matku měly vliv pozitivní reakce příbuzných. K zásadnímu obratu

pak došlo za krizové situaci v nemocnici. Sestra Vilma říká, že od té doby se jejich vztah začal

náhle zlepšovat. Sestra Bonfile se v rozhovoru Sládkové zmiňuje, že se s tím její otec smířil až

ke konci života.132 Sestra Mirjana říká, že to jejího otce zhruba za měsíc přešlo. Sestra Pia říkala,

že tatínek toho litoval, ale že časem všechno přebolí. Vypravěčky konstruují svůj příběh tak, že

docházejí, dříve nebo později,  ke šťastnému konci.  Ačkoli byly na začátku v rodině menší či

větší rozpory, dnes už je situace vyřešená a klidná.

Rodina sestrám slouží také jako inspirace. Sestra Vilma uvádí, že komunitní život je jiný než

rodinný,  sestry  si  ale  mnohé  z  rodin  přebírají.  Snaží  se  budovat  hezké  sesterské  vztahy.

Postulantka Jana  má  pocit,  že jí  komunita nahrazuje  rodinu.  Jana s Vilmou se shodnou,  že

jelikož jsou pod jednou střechou samé ženy, může být soužití někdy náročné. V tom ale pomáhá

pevně stanovený řád. Sestra Bonfilie vyzdvihuje, že díky tomu, že pochází z velké rodiny, kde

se naučila dělit se a brát ohledy na ostatní, život v komunitě jí nedělal problém. Sestra Simeona

považuje některé prvky v řádovém životě lepší než v rodinném. Na příklad to,  že se po pár

letech sestry stěhují do jiných komunit. Změna prostředí a kolektivu všem prospívá.133 Také říká,

že  vstupem do  řádu  získala  najednou  o  tolik  víc  sester.  Ačkoli  nejsou  vztahy založené  na

pokrevním příbuzenství, sestry zmiňují duchovní pouto, které je dohromady pojí. Rodina tedy

může být na jedné straně překážkou a na druhé inspirací.

Řeholní šaty jako symbol

Sestry řeholní šaty přijímají při skládání prvních slibů. Řeholní šat pro ně znamená viditelné

ztotožnění se s řádem. Většina sester se zbavuje civilního oblečení a ponechává si jen tyto šaty.

V řeholním šatu  mohou  sestry dělat  vše,  co  jim  dovoluje.  Pro  okolí  jsou  tak sestry jasně

identifikovatelné. Objevují se různé reakce, které šat sester vyvolává. Sestra Simeona reflektuje,

že když po revoluci vstoupila do tramvaje, všimla si, jak se lidé chytali za knoflíky. Ještě dnes

mají  někteří spojené jeptišky se smůlou, což možná vyvolává černá barva svátečního oděvu.

Dále se setkává s tím, že na ni děti volají sestro v akci, podle názvu amerického filmu. 
132 Sedláková, M. Ve jménu lásky. Život a činnost řádových sester na přelomu 2. a 3. tisíciletí.; Univerzita Pardubice, 
2009, str. 153.
133 Terénní poznámky, rozhovor se sestrou Simeonou, Praha, 14. května 2014 
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Reakcím okolí některé vypravěčky nevěnovaly pozornost. Sestra Bonfilie i Pia se o nich třeba

vůbec nezmiňují. Sestra Mirjana popisuje, jak byly se sestrami v hábitu na běžkách. Vzbuzovaly

tím pozornost okolí. Jí to nevadilo, ale některým sestrám ano. Sestry si mohou nechávat civilní

šat,  a  když  jedou  sami  na  dovolenou,  tak  se  převlékají.  To  sestra  Mirjana  hodnotí  spíše

negativně, říká, že to nevypadá dobře, protože sestry nemají moderní oblečení a tak je stejně

poznat, že na tom "něco nesedí." 

Všechny vypravěčky o svém řeholním šatu  mluvily  velmi  pozitivně  a považují  ho  za svou

důležitou součást. Sestra Simeona popisuje, jak musela být za totality třináct let v civilu. Během

duchovních cvičení mohly sestry šaty nosit. Vždy se ale pohybovaly v místech, kde na ně okolí

nevidělo. Řeholní šat tedy neslouží jen jako symbol pro vymezení se proti okolí. Za totality hrál

důležitou  roli  při  upevňování  identity  sester.  Když  sestry z  duchovních  cvičení  odcházely,

převlékly se do civilních šatů a  opět  se proměnily v obyčejné  dívky.  Řeholní  šat  tedy není

pouhým  oblečením,  kterým  jsou  sestry  ve  společnosti  odlišitelné.  Důležitější  jsou  osobní

významy, které k němu sestry pojí. Sestra Mirjana se zmínila, že se dřív řešilo, zda nemají sestry

chodit v civilu, aby nevzbuzovaly pozornost okolí. Upozorňovat na sebe odlišným oblečením

nebylo žádoucí. 

Avšak řeholní šat je symbolem pojícím se k jejich identitě. Všechny sestry popisují, že se v něm

cítí příjemně. Pro sestru Simeonu to byl skvělý pocit, když si mohla po dlouhé době totality

konečně obléci řeholní hábit. Sestra Pia popisuje, jak se jí jako malé líbily závoje sestřiček a jak

pro ně jako děti bylo vzácné, když je sestry vedly do kostela. Sestra Pia musela svůj šat odložit,

aby mohla pomáhat na stavbě domečků. Říká, že jí to nevadilo. Sestra Mirjana to ale vnímá jako

velkou oběť sester, že dobrovolně odložily svůj šat.

Pro Janu byl střih řeholního roucha důležitým měřítkem pro výběr řádu. Mimo rozhovor uvedla,

že se jí oděv boromejek líbí a připadá jí  přijatelný. Naopak se jí  nelíbí šaty, ve kterých závoj

nezahaluje celou hlavu, ale vpředu vyčnívá ofina.134 

Řeholní život v totalitním režimu

O komunistickém útlaku či fašismu se sestry vyjadřovaly věcně. Zdůrazňují, že to byla těžká

doba, ale hovoří o tom vyrovnaně. O nařízeních, které musely podstupovat, mluví spíše jako

naprosto nesmyslných. Ukazují na absurditu režimu a na jeho nelogičnost. Situaci jako takovou

134 Terénní poznámky, rozhovor s Janou, Město Albrechtice, 10. dubna 2014.
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ale nezlehčují. Dost důrazně říkají, že život za totality nebyl jednoduchý. Sestra Pia ani sestra

Bonfilie o komunismu nebo fašismu samy od sebe skoro vůbec nemluvily. Až na mou pobídku

se k tomu vrátily a snažily se dobu popsat. Myslím, že tento postoj pramení hlavně z jejich víry.

Jednak jsou naučeny odpouštět  a  nesoudit,  jsou přesvědčeny,  že  o  to  se  postará Bůh.  Také

samotné  utrpení  není  v  křesťanské  teologii  nahlíženo  vyloženě  negativně.  Jedna  sestra  po

výslechu říká: „Já jsem tak ráda, že jsem mohla pro Pána Boha něco vytrpět." (Sestra Simeona).

Není v mých silách vyložit zde teologii kříže, ale myslím si, že pokud chceme pochopit jak to,

že jsou sestry schopny se s utrpením tak vyrovnat, musíme se vydat právě tímto směrem.

Z vyprávění sester je patrné, že nebyly jen pasivní oběti komunistického útlaku, ale že se proti

němu  aktivně  stavěly.  Odmítaly volit,  neposlouchaly nařízení  církevních tajemníků  ohledně

zápisu  do  knihy,  když  opouštěly  klášter.  Sestra  Bonfilie  byla  považována  autoritami  za

neposlušnou. Také říká, jak vojáci, kteří je nutili se legitimovat i při cestě do kostela, za sestrami

pak chodili, když něco potřebovali. Sestra Simeona se zmiňuje, že komunisté posílali k nim do

domovů důchodců své rodiče,  protože věděli,  že tam o ně bude dobře postaráno. Sestry tak

ukazují svou výhru nad komunisty,  kteří chtěli na jednu stranu jejich řád zrušit  a  na druhou

stranu je sami v určitých chvílích potřebovali. 

Sestry však nemají tendenci o komunistech mluvit obecně jako o špatných. Mluví i o hodných

komunistech. Sestra Simeona se pozitivně zmiňuje o ředitelce komunistce ve škole, která zřídila

ošetřovatelskou třídu. Také vzpomíná na pana vedoucího, který byl sice komunista, ale jinak

strašně hodný ředitel. Sestra Pia mluví o švagrovi komunistovi a jeho známém polokomunistovi,

kteří byli na jejich straně a pomáhali jim shánět dělníky a materiál na stavbu. Také říká: „(..)my

jsme měli komunistické předáky taky. I v Učicích jsme měli jednoho pana doktora a ten byl tak

inteligentní a tak krásná duše, to člověk žasl. Ten byl lepší jak některý katolík.“ (Sestra Pia).

Sestry tedy rozlišují na komunisty, kteří je utlačovali a na ty, kteří byli na jejich straně.

Sestra Bonfilie, která bývala často představenou v klášteře, vzpomíná, že v reakci na totalitu se

často scházely i s ostatními řádovými sestrami. Sdružovaly se dohromady, aby byly proti státu

silnější. Popisuje i solidaritu, kterou mezi sebou sdílely české a slovenské sestry v továrnách.

Tolik sester bylo uvězněno, že každá žila s vědomím, že ji to také může potkat. Sestra Simeona

říká, že když se matka Vojtěcha vrátila z vězení, předávala sestrám rady, jak se chovat v případě

výslechů atd.  

Profesor Halík v této souvislosti zmiňuje, že kněží, řeholníci a řeholnice, kteří byli v padesátých

letech  vězněni,  často  docházeli  k  novému  promýšlení  víry. Z  doby  strávené  ve  vězení  a
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továrnách,  kde se setkávali jak s jinými duchovními,  tak i  lidmi z naprosto odlišných sfér,

docházelo  k  vzájemné  interakci  a  ovlivňování.  Jsou  známy  případy,  kdy  ve  vězení  lidé

konvertovali. Z vězení si pak duchovní přinášeli zkušenosti, které je vedli k novým názorům.135

Když se matka Vojtěcha vrátila z vězení, začala plánovat, že i přes zákaz bude jejich řád přijímat

nový dorost.

Tajným komunitám se věnuje práce Pavlištíkové Tajná řeholní služba ve vyprávění Milosrdných

sester  Kongregace  Sv.  Karla Boromejského.136 Autorka přichází  s  tvrzením,  že  tajná řeholní

služba nebyla natolik tajná. Ve vyprávění sester našla několik přiznání potvrzujících, že si sestry

nemyslely, že byla jejich komunita úplně v utajení.137 To potvrzuje i sestra Pia, když vzpomíná

na rozhovor s jejím švagrem komunistou, který jí řekl: „Oni vám nic neudělají. Oni o vás vědí,

ale vy neděláte nic špatného. Vy opravujete baráky,  tak oni nic vám neudělají.“  (Sestra Pia).

Pochybnosti o skutečném utajení má i sestra Mirjana, když přemýšlí: „(..)sousedé a celá ta ulice

o nás neměli vědět. Jestli to věděli nebo nevěděli, to nevím. Přece jenom je to jiný styl života, asi

jsme nějakým způsobem nápadné musely být.“ (Sestra Mirjana)

V souvislosti  s  tajnou  řeholní  službou  musely  sestry řešit  morální  otázky ohledně  lhaní  a

zatajování  pravdy.  Sestra Simeona  si na  příklad před učitelkou vymyslela,  že je  cikánského

původu, a  proto se tak často stěhuje.  Sestra Pia souhlasila  s  tím,  že dělníci na jejich stavbě

používají zfalšované potvrzení na stavbu. Sama se vydávala za tetu. Sestra Simeona vysvětluje,

že jim matka Vojtěcha dovolila, že nemusí říkat pravdu tomu, kdo si ji nezaslouží. Odlehčila tak

sestrám v řešení morálních dilemat. Zatajování musel být dán nový význam, aby sestry nežily v

rozporuplnosti se svou identitou.  

Divadlo

Sestra Simeona se v rozhovoru zmínila, že hrály dříve často divadlo a to jak pro sebe, tak pro

pacienty.138 Jednou  z  výhod  divadla  za  totality  bylo,  že  mohly  mezi  divadelními  kostýmy

schovávat své řeholní šaty.  Začala jsem v tomto směru pátrat po dalších informacích. Vydala

jsem se do archivu v domě sv. Notburgy.139 Sestry tam shromažďují kroniky, které si vede každá

135 Halík, T. Náboženství a společnost. Halík. http://halik.cz/cs/tvorba/clanky-eseje/clanek/49/ (accessed June 16, 2014).
136 Pavlištíková, P. Tajná řeholní služba ve vyprávění Milosrdných sester Kongregace Sv. Karla Boromejského; 
Univerzita Karlova: Praha, 2001. 
137 Tamtéž, str. 67.
138 Archiv autorky.
139 Archiv Kongregace v domě sv. Notburgy, Šporkova 12, Praha 1. 
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komunita. Objevila jsem několik poznámek a fotek z divadelních představení. Dále jsem čerpala

z toho, co mi o divadle řekla sestra Angelika a sestra Maxmiliána.

Sestry ztvárňují hry jiných autorů, používají knihy jako předlohy pro volné zpracování, anebo si

samy píší scénáře. Také si skládají  hudbu a vytváří kulisy.  Sestra Maxmiliána říká,  že hraní

divadla patří k tradici klášterního života, je to unikátní zpestření jejich oslav a svátků a přináší

sestrám radost.140

V roce 1985 pořádaly sestry divadlo na Hradišti o sv. Cyrilu a Metodějovi. K oslavám 150- ti

letého výročí Kongregace sestry připravily vystoupení „Píseň lásky a milosrdenství“, ve kterém

ztvárnily historii Kongregace.141 Kronika uvádí, že to byl poslední  veliký dík Matce Vojtěše. (..)

Divadlo shlédla 28. listopadu necelé dva měsíce před svou svatou smrtí.142 Na psaní  hry se

podílela  sestra Angelika spolu s dalšími.  Sestry si složily hudbu a vytvořily kulisy,  3 velká

malovaná plátna. Před revolucí hrály divadelní hru Pollyana, kterou opakovaly pro pacienty v

Nemocnici a v kostele u Sv. Ignáce. V roce 1989 v červnu v rámci Desetiletí duchovní obnovy

hrály sestry divadlo v Prachatickém kostele. Byl rok sv. Jana Neumanna a tak napsaly na jeho

počest hru o jeho životě a složily k ní hudbu. Neumannova sestra byla členkou Kongregace a

sestry díky tomu zdědily jeho rodný dům.143 V kronice se píše, že se do příprav zapojila celá

Kongregace. Autorka příspěvku zaznamenává, že to je poprvé po letech nesvobody, kdy se sestry

můžou předvést na veřejnosti, proto mají jistou trému.144 Představení se konalo v červnu, pět

měsíců před sametovou revolucí. Je tedy patrné, že ačkoli ještě nebyla oficiální svoboda, sestry

již  tuto dobu vnímaly uvolněnější. Čekalo je  mnoho zkoušek, cestování a příprav. Trénovaly

písně,  opisovaly pro každou účinkující sestru noty a texty,  psaly scénář, vyráběly rekvizity a

učily se své role. Představení pro ně znamenalo velkou událost. Kronika se zmiňuje, že školní

povinnosti  kandidátek  nebo  opravy  v  domě  se  odsouvaly  na  druhou  kolej.  Jelikož  ve  hře

vystupovaly sestry z mnoha komunit, bylo náročné organizovat společné zkoušky. Poprvé se

sestry sešly v Praze v polovině května. Představení se pak účastnila skoro celá Kongregace.145

Je vidět, že této události sestry přikládaly velký význam. Věnovaly mnoho času přípravě a byly

nervózní, protože mohly po letech nesvobody hrát na veřejnosti divadlo. 

Divadlu je třeba rozumět jako specifické formě veřejné komunikace, na které se podílejí všichni

účastníci,  tvůrci  a herci i  diváci.  Propojuje se v ní svébytná sociální,  skupinová a mediální
140 Terénní poznámky, rozhovor se sestrou Maxmilianou, 7.června 2014.
141 Archiv Kongregace v domě sv. Notburgy, kronika Kongregace.
142 Tamtéž.
143 Terénní poznámky, rozhovoru se sestrou Angelikou, 11.května 2014.
144 Archiv Kongregace v domě sv. Notburgy, kronika Kongregace.
145 Tamtéž.
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komunikace s  uměleckými prvky. Neodehrává se izolovaně a samostatně, ale je pevně spjata s

konkrétní komunikační situací a dobovým kontextem. Divadlo je především oblastí sdílení.146 Pro

identitu  boromejek  bylo  podstatné,  že  mohly  prostřednictvím  divadla  sdílet  s  okolím

časoprostorovou vzájemnost a specifický pohled na realitu.147 Divadlo jim sloužilo k vlastnímu

předvedení,  získání  a  udržení  pozornosti,  což  jim  bylo  po  dlouhá  léta  v  totalitním režimu

upíráno. V době společenských změn, kdy se ustavují nové názory, dochází k ustavování hodnot

a  hledání  nové  společenské  identity  jsou  dramatické  postupy  velmi  efektivní.  Dochází  k

formulování  nových  hodnot.  Záleží  ale  na  jejich  pochopení  a  přijetí,  což  je  dlouhodobý

proces.148 Díky  divadlu  se  boromejky  aktivně  podílely  na  získání  společenského  uznání,  a

doufaly v přijetí  jejich  společenské  identity.  Proto pro  ně představení  bylo  v této  době tak

důležitou událostí. 

Rodina a mateřství

Sestry často přirovnávají svůj život v řádu k životu v manželství. Nesrovnávají se s jinými řády,

mnichy nebo  poustevníky.  Pokud  se  k  někomu přirovnávají,  pak k  manželce  v  manželství.

Věčnými sliby se stávají snoubenkami Krista. Říkají, že stejně jako v manželství i ony se musí

modlit  za věrnost.  „(..)jediné co můžu, je modlit se  o  věrnost.  Tak jako se modlí manželé.“

(Sestra Vilma).  Dodává pak, že ačkoli se rozumově rozhodla pro celibát, nemůže vědět, zda v

budoucnu  nebude muset  řešit  fyziologické  potřeby:  „(..)  já  nevím,  jestli  třeba nepřijdou ty

biologické hodiny, kdy se budu otáčet za kočárkem a plakat. Ale já jsem se těhle věcí vzdala!

Prostě je to tak a hotovo." (Sestra Vilma). 

Svým rozhodnutím nemít děti se sestry fyzicky vymezují tradičnímu pojetí, které vnímá ženu

jako  matku.  Ženská  identita,  vnímání  i  psychika  podle  sociokulturního  modelu  vychází  ze

socializace. Pohlavní role jsou určeny samozřejmě i biologickými predispozicemi. Feministická

sociologie  ale  zastává názor,  že gender  je  hlavně společensky utvářenou kategorií,  která se

reprodukuje procesem sociálního učení.149  Sherry B. Ortnerová150  poukazuje na to, že žena

napříč  kulturami  je  přirozeně  spojována  s  rodinným  zázemím  a  dětmi.  V  ženách  je  to

146 Žantovská, I. Divadlo jako médium(specifičnost představení jako zvláštního komunikačního aktu divadelní 
komunikace v době masových médií); Akademie múzických umění v Praze: Praha, 2010. 
147 Tamtéž, str. 23.
148 Tamtéž, str. 28. 
149 Renzettiová M., C., Curran D.J. Ženy, muži a společnost; Karolinum: Praha, 2003, str. 30-35.
150 Ortnerová S, B. Má se žena k muži jako příroda ke kultuře?. In Dívčí válka s ideologií, klasické texty 
angloamerického feministického myšlení; Oates-Indruchová, L., Ed.; SLON: Praha, 1988; str. 90–114.
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zakořeněno z primární socializace, ve které hrají hlavní roli matky. Matky jsou zodpovědnější za

ranou péči o dítě a mají tudíž větší vliv na socializaci dětí než otcové. Synové se v průběhu času

musí od matky odpoutat a ztotožnit se s mužem. Dívka se však ztotožňuje s matkou. Kontinuita

ztotožnění přetrvává od dětství i do doby, kdy se učí ženské role.  Vzor matky jí  od malička

připravuje na její sociální roli v pozdějším životě a motivuje jí k mateřství.151 

Je zajímavé, že všechny vypravěčky, samy sebe popisují tak, že už v dětství nebo dospívání se

oproti dívčí roli vymezovaly.

„Od maminky jsem často slýchávala: „Ty jsi horší než deset kluků!" (Sestra Simeona)

„Já jsem dělala samé klukoviny,  vždyť jsem s klukama rostla,  byla jsem veselá,  jenom jsem

poskakovala, nikdy jsem neudělala rovný krok. Když jsem třeba šla s maminkou, tak já po terase

poskakovala všude možně. Ještě i po dvaceti letech jsem byla ještě takové trdlo.“ (Sestra Pia)

„Doma jsem vyrůstala se  svojí  o  dva roky mladší  sestrou.  Byly  jsme  takové možná  trochu

divočejší.  Babička  nám  vždycky  říkala,  že  bychom  měly  být  spíš  kluci  než  holky.“  (Sestra

Mirjana)

 „(..) kdo to ví (že jsem řádová sestra, pozn. autorky), tak se jenom směje, a protože já jsem sice

byla divoch, ale tím, že jsem se dlouho nevdávala,  tak oni si mysleli, kdo ví co bude. Takže

čekali u mě cokoliv.“ (Jana)

Resocializací v řádovou sestru se ženy fyzicky vzdávají role matek. Ačkoli však dobrovolně

odmítly mít vlastní rodinu a děti, přesto přemýšlejí v pojmech mateřství. „Řeholní život pro mě

není odsouzení k neplodnosti. On musí být plodný, aby měl smysl." (Sestra Vilma). Mluví tak o

duchovním mateřství. Smyslem je být pro někoho rádkyní. „Já, pokud budu chtít být matka, tak

můžu být matkou duchovní.  Kolik našich sester mělo duchovní děti,  kterým nějak pomohly."

(Sestra Vilma).

Ukazuje se, že aspekt mateřství sestry vidí právě v péči o druhé. „My to bereme tak, že i když

nás Pán Bůh povolá, jsme v kláštěře, tak podle Písma svatého máme najednou tolik sester, tolik

příbuzných! To ještě říká nynější papež, že i my rodíme tím, když se věnujeme druhým. Když

pomáháme, když je zachraňujeme, tak to jsou naše děti." (Sestra Simeona).152

Na přirovnáních k  partnerské  lásce  se  samy  učí  lásce  k  Bohu.  Matka  Vojtěcha  na  příklad

pomáhala  vysvětlit  boží  blízkost  sestře  Simeoně  tím,  že  jí  přiměla,  ať  si  představí,  jak

zamilovaná dívka touží po chlapci.153 

151 Ortnerová S, B. Má se žena k muži jako příroda ke kultuře?. In Dívčí válka s ideologií, klasické texty 
angloamerického feministického myšlení; Oates-Indruchová, L., Ed.; SLON: Praha, 1988; str. 90–114.
152 Archiv autorky
153 Archiv autorky
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VII. Závěr

Cílem mé práce bylo zveřejnit  životopisná vyprávění sester boromejek a rozšířit  tak vědění o

komunitě sester. Smyslem bylo přinést různorodý pohled na život v komunitě. Stěžejní pro mě

bylo dát sestrám prostor pro jejich vyprávění. Přinesla jsem šest příběhů od sester různého věku,

místa původu i  dnešního působení.  Ukázala jsem,  jak jednotlivé sestry na základě prožitých

událostí uvažují o minulosti. Postupovala jsem metodou orální historie. Bohatství této metody

tkví v tom, že umožňuje poznat historii z pohledu konkrétních postav.  Ukazuje,  jak probíhal

každodenní  život  v  minulosti,  a  poskytuje  náhled  do  myšlení  jedinců,  kteří  ho  s  dnešním

odstupem hodnotí.  Oživené vzpomínky přibližují  minulost  těm, kteří ji  nezažili.  Paměti jsou

předávány a uchovávány pro  další  generace.  Na  minulost  tak  nebude  zapomenuto.  Metoda

orální historie však přináší čistě subjektivní interpretace minulosti. Svou roli hraje paměť, jako

neustále se proměňující mechanismus, který pod vlivem času a prožitých událostí působí na

vzpomínky. Není možné dopátrat se tomu, jak byly události v té době skutečně prožívány. Kvůli

malému vzorku vypravěček také nemůžeme vyvozovat obecná tvrzení. 

Ve své práci jsem první část věnovala metodologii. Podrobně jsem popsala, jak jsem při psaní

postupovala,  od kontaktování  vypravěček,  přes vedení  rozhovorů.  Přehled  umožňuje  čtenáři

hodnotit a sledovat průběh výzkumu od samého počátku. Pro zařazení jednotlivých osudů do

historického  kontextu  následovalo  shrnutí  historie  řádu.  Přehled  historie  by  mohl  být  jistě

podrobnější,  pro  dokreslení  historického  pozadí  jednotlivých příběhů  je  však  dostačující.  V

hlavní části jsou předkládána autentická svědectví sester. V analýze jsem spojovala jednotlivá

data ze všech rozhovorů do tématických částí a snažila se přijít na to, proč bylo něco řečeno a co

to znamená.

Díky  různorodému  vzorku  se  mi  podařilo  nasbírat  bohatý  materiál.  Pohled  tří  generací

dohromady přináší pestré náhledy na řeholní život. Každou sestru provázely na cestě do kláštera

odlišné osobní i společenské okolnosti. Díky rozhovorům je možné vidět, jaké vzpomínky sestry

považují za významné z doby druhé světové války a totality. Ukázalo se, že vypravěčky nebyly

pouhými  obětmi  totalitního  útlaku.  Vytvářely  si  vlastní  strategie,  jak  v  době  nesvobody

fungovat.  Na příkladu sestry Pii sledujeme, jak byly zřizovány a udržovány tajné komunity.

Sestra Simeona  pak přináší  pohled  jedné z prvních nelegálně přijatých členek.  Z  vyprávění

sestry Bonfilie je patrné, že se sestra stavěla proti nařízením církevních úředníků. Sestry v té

době také musely dát nové významy svému jednání,  aby zapírání pravdy nebylo v rozporu s
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křesťanskou morálkou.  Dále je  vidět,  jak  důležité  místo  v příbězích sehrává  úloha původní

rodiny.  Ať už jako překážka resocializace nebo jako inspirace pro organizování komunitního

života. Ačkoli sestry odmítly založit vlastní rodiny, z rodinného života přebírají prvky, které jim

pomáhají v upevnění jejich role v komunitě. Váží si také manželství a berou si z něj podněty pro

chápání vlastního vztahu s Bohem. Bůh je pak v jejich životě smyslem, který stojí za vším, co se

v jejich životě stalo i stane. Víra představuje opěrný bod, který jim pomáhá odpouštět a přijímat

vše, co přichází bez pocitu ukřivděnosti a zloby. Proto je v jejich příbězích vidět smířenost s

osudem a morální náboj směřující k zamyšlení nad přístupem k životu i smrti.

Vyprávění by se dala doplnit osobními dopisy, zápisy z deníků nebo staršími fotografiemi sester.

Více dat bych také získala delším pobytem v terénu a opakováním rozhovorů. Z důvodu časové

náročnosti jsem k tomu bohužel neměla příležitosti. 

Získané rozhovory se dají ale dále využít ve veřejných archivech. Na příklad v Paměti národa

mohou rozšířit  dosud nasbíranou sbírku rozhovorů s řeholníky. Zvukové nahrávky je  možné

použít  v  muzejních expozicích.  Sestry boromejky minulý  rok uspořádaly putovní  výstavu  o

matce  Vojtěše.  Při  takové  příležitosti  by  zvukové  nahrávky  vzpomínek  posloužily  jako

autentický prostředek pro dobarvení atmosféry.  Rozhovory mohou být účinnou pomůckou ve

vzdělávání. A hlavně mohou představovat motivaci k tomu, aby se studenti pustili do podobných

rozhovorů. Nejpozitivnější vliv na ně bude mít, jakmile se sami dostanou do přímého kontaktu s

vypravěči a stanou se tazateli.  

V tomto směru bych ráda motivovala k dalšímu výzkumu. Chtěla bych především upozornit na

další  narátorky  v  kongregaci,  jejichž  životní  příběhy  je  žádoucí  zaznamenat.  Ať  už  jde  o

pamětnice, tak o nové mladé čekatelky, kterých sice v komunitě není mnoho, o to víc je však

zajímavější sledovat jejich cestu. Chtěla bych se také zmínit o velkém množství kronik, které si

každá  komunita vede,  a  které by bylo  možné  podrobit  analýze.  Stálo  by také za pozornost

srovnat způsob myšlení sester o životě v komunitě a celibátu s úvahami členů mužských řádů.

Uvědomuji si,  že přiblížit se k některým řádům nebude tak jednoduché, jako to bylo v mém

případě. Je to jistě i tím, že sestry boromejky se ze všech sil snaží naplňovat duchovní odkaz

matky představené Vojtěchy: „Ale především láska! Hluboká, pevná, nezištná! Láska, která jde

až ke kořenům lidské bytosti a proniká všecko! Vždyť láska je Bůh v nás!“154

154 Češíková, A. Matka Vojtěcha služebnice Boží, statečný svědek víry; ŘÁD: Praha, 2013, str. 67.
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