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Úvod
Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova, známější pod označením
Sestry chudých nemocných, případně „rajhradské sestry“, patří mezi řeholní
společenství, která vznikla na území brněnské diecéze ve 20. století. Zároveň se jedná
o jednu z mála řeholních komunit, která vznikla v průběhu první světové války.
Posláním kongregace je mírnit bolest Srdce Ježíšova a vlastní láskou mu
nahrazovat odmítanou lásku. Sestry Těšitelky obětují celý svůj život, zvláště pak své kříže
a těžkosti, vše, co je zarmucuje a pokořuje, s úmyslem podávat smír.1 Specifickou formou
vnější činnosti kongregace je péče o nemocné v jejich příbytcích. Sestry však mohou
realizovat i jiné formy apoštolátu, například při práci v nemocnicích, hospicích
a ústavech. Od vzniku kongregace, jak dokládají výroční zprávy o činnosti kongregace,
se sestry věnovaly také katechezi a přípravě ke svátostem.
Počtem řeholnic nepatřila kongregace nikdy ve své historii k největším řeholním
společenstvím na našem území. Díky svému poselství evangelizace, blíženecké lásky
a charitativní ošetřovatelské činnosti se ovšem na poli ženských řádů a kongregací
rozhodně neztratila.
Právě toto nadání zapříčinilo, že se kongregaci během krátkého časového úseku
třiceti let podařilo zřídit celkem 19 řeholních domů. Díky své obětavé činnosti při
ošetřování osob, které se nacházely na okraji zájmu společnosti, se sestrám dostalo
nejenom vděku mnoha lidí, ale i pozornosti desítek mecenášů, kteří se je snažily
nejrůznějšími způsoby podporovat.
Největšího rozkvětu se kongregaci dostalo ve 30. letech 20. století. Tento rozkvět
byl na přelomu 30. a 40. let přerušen probíhající druhou světovou válkou. Během bojů
o Brno byl těžce poškozen klášter v Rajhradě. Po konci války se musely sestry vyrovnat
nejen s obnovou poničeného kláštera, ale zejména se smrtí zakladatelky kongregace.
Po nástupu komunistického režimu se kongregace, stejně jako mnoho dalších řeholních
společenství, dostala do nezáviděníhodné situace, hrozila perzekuce a vystěhování
z kláštera. Kongregaci byla nejdříve zakázána její vnější činnost a zabaveny všechny
filiální domy, posléze přišla i o rajhradský mateřinec. Mezitím byla odsouzena generální
představená Marta Vintrová. Po ztrátě mateřince byly sestry překládány do nemocnic,

1

Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova. Rajhrad: Kongregace sester Těšitelek BSJ, 2011.
s. 3.
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ústavů sociální péče a domovů důchodců. Část sester musela pracovat v továrnách.
Po revoluci roku 1989 byla činnost kongregace obnovena.
Diplomová práce si klade za cíl uceleným způsobem přiblížit působení
Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v letech 1915 - 2014. Práce
pojednává o vývoji poměrně mladé kongregace od jejího založení až do současnosti.
Stěžejní částí diplomové práce je zachycení perzekuce sester ze strany totalitního
komunistického režimu. Práce dále přibližuje poslání sester, které spočívá ve zmírnění
každé formy bídy jím svěřených lidí.
Téma diplomové práce, které svým zaměřením spadá do oblasti církevních dějin,
nebylo zvoleno náhodně. Církevní dějiny, zejména pak dějiny řádů a kongregací, patří
k mým nejoblíbenějším kapitolám naší historie. Výběrem tématu, který se zabývá historií
a působením řeholního společenství, navazuji na svou bakalářskou práci „Z historie
valtického konventu Milosrdných bratří v 19. a 20. století.“
Výběr tématu bádání byl ovlivněn mou prací v Diecézním archivu Biskupství
brněnského, který se nachází v areálu kláštera sester Těšitelek, a také mým každodenním
setkáváním se sestrami této kongregace. Dalším důvodem pro vznik práce je také fakt,
že se historie Kongregace sester Těšitelek dosud nedočkala svého zpracování.
Zvolená témata obou závěrečných prací svědčí o mém dlouhodobém zájmu
o danou problematiku. Předkládaná diplomová práce zároveň pokračuje v nastoleném
trendu závěrečných prací zabývajících se dějinami řeholních společenství, které vznikly
v posledních letech na katedře historie Pedagogické fakulty.
Heuristika archivního materiálu je v případě Kongregace sester Těšitelek poněkud
obtížná. Archivní materiály, které se nacházejí v několika archivech, jsou svým obsahem
i počtem nedostatečné. Z tohoto důvodu jsou jednotlivé části diplomové práce poněkud
nevyváženy. Rozdíl je patrný zejména při zpracování filiálních domů Břeclav a Dalečín.
Stěžejním materiálem pro sepsání diplomové práce se staly archivní materiály uložené
v rajhradském klášteře. Jedná se zejména o pamětní knihy a vlastní životopis Rosy
Vůjtěchové. Dalším zdrojem informací se staly archiválie uložené v Diecézním archivu
Biskupství brněnského.
Při pokusu seznámit se s dějinami Kongregace sester Těšitelek jsem se od počátku
svého bádání potýkal s citelnou absencí literatury, která by se zvolenému tématu
diplomové práce podrobněji věnovala. Ve starší literatuře je kongregace v obecné rovině
zmíněna pouze jako součást jiné sledované problematiky zejména v publikaci Leandra
8

Brejchy „Pamětní spis o katolické charitě (milosrdné lásce) v zemi moravsko-slezské“2
z roku 1930. Poněkud více informací o kongregaci poskytuje dílo Karla Uhla „Dějiny
farnosti rajhradské“3, která se zmiňuje o založení kongregace a nastiňuje její stručný
vývoj. Jako jediný literární zdroj, se kterým jsem se v průběhu zpracování tématu
seznámil, přináší popis původního klášterního kostela.
Z novějších publikací pak nalezneme zmínku o kongregaci v knize Luďka Jiráska
„Církevní řády a kongregace v zemích českých“4. Kniha podává stručné údaje o vzniku,
vývoji a činnosti kongregace, uvádí vnější znaky, jako je popis řeholního oděvu
a kongregační heslo. Dále o kongregaci pojednává publikace Mirjam Hrudníkové
„Řeholní život v českých zemích, Řeholní řády a kongregace, sekulární instituty
a společnosti apoštolského života v České republice“5. Tyto práce shrnují působení
kongregace pouze na několika málo stranách. Stručný přehled dějin rajhradského kláštera
podává Dušan Foltýn ve své knize „Encyklopedie moravských a slezských klášterů“6.
Stavebního vývoje budovy rajhradského kláštera po roce 1950 si všímá dílo Lucie
Heilandové „Posledních dvě stě let v historii rajhradského kláštera“7. Rozsáhlejší
zmínky o kongregaci nenalezneme ani v publikacích, které se věnují perzekuci řeholí.
V těchto publikacích je zároveň opomíjena osobnost Matky Marty Vintrové, která byla
v procesu „Mádr a spol.“ odsouzena k odnětí svobody na 17 let.
Nejvíce informací o historii a činnosti kongregace z publikovaných prací
nacházíme v dílech, která byla sepsána samotnými sestrami kongregace. Jedná se
zejména o dvě publikace S. M. Františky Sebíňové. První z nich „Tajomná radosť“8,
zachycuje život Matky Rosy, zakladatelky kongregace a druhá nazvaná „Dávam všetko“9
pak životní osudy sestry Anežky Coudenhove-Honrichs, dědičky kunštátského panství.

2

BREJCHA, Leander. Pamětní spis o katolické charitě (milosrdné lásce) v zemi moravsko-slezské.
Brno: Diecésní svazy Charity, 1930. 373 s.
3
UHL, Karel. Dějiny farnosti rajhradské. 1. vyd. Rajhrad: nákladem katolických spolků farnosti
rajhradské, 1934. 113 s.
4
JIRÁSKO, Luděk. Církevní řády a kongregace v zemích českých. Praha: Klášter premonstrátů na
Strahově, 1991. 173 s. ISBN 80-85245-11-6.
5
HRUDNÍKOVÁ, Mirjam. Řeholní život v českých zemích: řeholní řády a kongregace, sekulární instituty
a společnosti apoštolského života v České republice. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997.
319 s. ISBN 80-7192-222-6.
6
FOLTÝN, Dušan a kol. Encyklopedie moravských a slezských klášterů. 1. vyd. Praha: Libri, 2005. 878 s.
ISBN 80-7277-026-8.
7
HEILANDOVÁ, Lucie a kol. Posledních dvě stě let v historii rajhradského kláštera. 1. vyd. Brno:
Moravská zemská knihovna, 2013. 173 s. ISBN 978-80-7051-196-1.
8
SEBÍŇOVÁ, Františka. Tajomná Radosť.: Životopis Matky Rózy Vůjtechovej, Zakladateľky Kongregácie
Sestier Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho. 1. vyd. Bratislava: Lúč, vydavateľské družstvo, 2001. 229 s.
ISBN 80-7114-357-X.
9
SEBÍŇOVÁ, Františka. Dávám všetko. 1. vyd. Bratislava: Oto Neméth, 2007. ISBN 978-80-89277-04-9.
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Nakonec se jedná o diplomovou práci S. M. Heřmany Gregorovičové „Impulzy pro
duchovní život z odkazu Matky Rosy Vůjtěchové. Reflexe o Božském Srdci Páně“10.
Na základě provedeného rozboru literárních pramenů, můžeme ve všeobecné
rovině konstatovat, že Kongregace sester Těšitelek byla v dosavadní publikované
literatuře neopodstatněně přehlížena a opomíjena.
První kapitola práce popisuje vznik a prvotní vývoj kongregace. Také nás
seznamuje s osobou zakladatelky a organizační strukturou řeholního společenství. Druhá
kapitola je věnována zachycení života sester během druhé světové války. Stěžejní částí
práce je třetí kapitola, která pojednává o perzekuci sester ze strany komunistického
režimu. Čtvrtá kapitola popisuje rozšíření kongregace za hranice českých zemí.
V poslední páté kapitole stručně nastiňuji zakládání jednotlivých filiálních domů a sleduji
jejich vývoj až do zrušení.
V průběhu vypracování diplomové práce jsem využil několik metod historikovy
práce. V první řadě musím zmínit metodu přímou, získávání informací z dostupných
pramenů. Získané informace musely být následně podrobeny kritice, neboť se mnohdy
rozcházely v popisu předkládaných událostí, zejména pak v číselných údajích a datech.
Informace podrobené kritice jsem následně utřídil. Aby bylo možné z dílčích informací
sestavit ucelenější celek problematiky, použil jsem metody induktivní a komparativní.
Diplomová práce je psána progresivním způsobem, až na malé výjimky zachycuje
události tak, jak po sobě následovaly.

10

GREGOROVIČOVÁ, Jitka. Impulzy pro duchovní život z odkazu Matky Rosy Vůjtěchové. Reflexe
o Božském Srdci Páně. Olomouc, 2009. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci,
Cyrilometodějská teologická fakulta.
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1. Vznik kongregace
Období na přelomu 18. a 19. století znamenalo pro řeholní život doposud nevídaný
útlum. Co do počtu osob se jednalo o dobu největší krize v dějinách řeholního života.11
Přesto je dlouhé 19. století dobou nového rozkvětu a obnovení řeholních institucí po
období rušení klášterů a osvícenských reformách císaře Josefa II. Ten nejprve 31. října
1781 vydal toleranční edikt, díky kterému se dostalo náboženské svobody židům
a protestantům. Následně chtěl podřídit katolickou církev státu, proto vydal 20. března
1781 nařízení, které zakazovalo vyhlašování a zachovávání papežských bul, které nebyly
schváleny vládou. 24. března 1781 zakázal představeným klášterů dopisovat si
s představenými svých řádu, jejichž sídlo bylo mimo území Rakouska. Tyto zásahy
předznamenaly rozsáhlé rušení klášterů, které byly považovány za nepotřebné.12
V 19. století však dochází k novému rozvoji řeholních institucí. Pod tlakem
osvícenských idejí došlo ve formě i charakteru řeholního života k řadě změn. Od druhé
poloviny 19. století narůstá počet kongregací. Do popředí se dostávají řeholní instituce,
které pružně reagují na potřeby společnosti a doby.13 Většina kongregací, které začaly na
Moravě v 19. století působit, pocházely ze zahraničí, později se tato situace změnila a ke
konci 19. století již převažovaly kláštery české.14 Doba, ve které se staré řády obnovovaly
a vznikaly nové, nebyla nijak příznivá. Bylo nutné překonávat hmotné i organizační
překážky. Došlo také k přeměně po stránce národní a sociální. Nejvíce se rozšířily ty
řeholní družiny, které se věnovaly ošetřování nemocných v nově vznikajících
nemocnicích, chudobincích, sociálních ústavech nebo soukromých domech.15 Toto
poslání měly zejména boromejky, vincentky, Milosrdné sestry sv. Kříže, Milosrdné sestry
Německého řádu, Sestry Panny Marie, Sestry svaté Hedviky a Milosrdné sestry III. řádu
sv. Františka.16 Pro svou činnost se stala oblíbenými i ta společenství, která se věnovala
výuce a výchově zanedbaných dětí.17 Příkladem školské organizace jsou Chudé školské

11

NOVOTNÝ, M.: Řeholní kongregace v Čechách na přelomu 19. a 20. století v kontextu proměn
náboženského milieu. Theatrum historiae 3. Univerzita Pardubice 2008. s. 307 - 308.
12
MIHOLA, Jiří. K problematice ženských řeholních institucí a jejich místu ve společnosti na Moravě
v 19. století v kontextu dějepisné výuky. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference- Problematika
sociálních skupin ve výuce společenskovědních předmětů. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s.163.
13
Tamtéž.
14
Tamtéž, s. 164.
15
ZLÁMAL, Bohumil. Příručka českých církevních dějin. VI., Doba probuzenského katolicismu (18481918). Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2009. s. 88.
16
Tamtéž, s. 95 – 100.
17
Tamtéž s. 88.
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sestry Naší Paní /de Notre Dame, které mají po celém světě 757 klášterů.18
Ve 20. století dochází k dalšímu rozšiřování již usazených řeholních společenství,
mimo to jsou zakládány nové komunity, které stejně jako jejich předchůdci reagují na
potřeby doby. Mezi řeholní společenství vzniklá na Moravě v první polovině 20. století
náleží Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova. Počátky této kongregace
spatřujeme v touze sestry Rosy Vůjtěchové a brněnského biskupa Pavla hraběte Huyna19
založit smírnou kongregaci, která by s milosrdnou láskou sloužila nejchudším.

1.1 Zakladatelka kongregace
Matka Rosa Vůjtěchová, vlastním jménem Barbora Vůjtěchová, se narodila
21. října 1876 v malé jihočeské vesničce Vobora u Radobytce20 v okrese Písek.21 Byla
vychována ve zbožné rodině. Její matka ji od útlého dětství vedla k modlitbě a vztahu
k Bohu. Stejně jako její sourozenci musela odmalička pomáhat rodičům s domácími
pracemi. Byla velmi zvídavá, učenlivá a šikovná, takže již ve dvanácti letech plně zastala
svou matku ve vedení domácnosti.22
Po ukončení obecné školy ji rodiče poslali do Vídně, aby se naučila cizí jazyk.
Bydlela u příbuzných, kteří nebyli věřící a žili městským životem. Barbora do tohoto
prostředí nezapadala, proto se po devíti měsících vrátila domů.23 Na doporučení místního
faráře ji rodiče poslali do Prahy do Mariánského ústavu. Zde mohla pod vedením sester
vést pravidelný duchovní život.24
Jako chovanka ústavu si však připadala nenaplněná. V ústavu ji nic nedrželo a tak
18

Tamtéž, s. 98.
Biskup Pavel hrabě Huyn, celým jménem Pavel Maria Josef Antonín hrabě Huyn (17. února 1868,
Brno – 1. října 1946, Bolzano, Itálie), pocházel z rakouské rodiny polního zbrojmistra a c. a k. komořího
Jana hraběte Huyna. Během studií na jezuitských univerzitách v Innsbrucku a Římě získal doktorát
z teologie, filozofie a církevního práva. Na kněze byl vysvěcen 7. června 1892, od roku 1898 působil
v brněnské diecézi, 17. dubna 1904 byl jmenován brněnským biskupem. Snažil se o zlepšení pastorace,
do diecéze uvedl nové řády a kongregace, podporoval spolkovou činnost, svolal první diecézní synodu,
zasadil se o stavbu nových kostelů, rozšířil diecézní teologické studium o obor sociologie. V roce 1916
byl jmenován pražským arcibiskupem. Vlivem politických změn po roce 1918 opustil arcidiecézi a
rezignoval na funkci pražského arcibiskupa. Pobýval ve Švýcarsku, Římě a Bolzanu.
20
Dnes je Obora u Radobytce částí města Mirotice.
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Archiv Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě (dále jen Archiv kongregace).
Kopie křestního listu Barbory Vůjtěchové.
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kongregace. s. 20.
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se rozhodla utéct. Po několika měsících odešla do kláštera Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského, kde byla v patnácti letech přijata do čekatelství.25
Sestry v té době měly široké pole působnosti od ošetřování nemocných po
výchovu dětí. Barbora během čekatelství získala zkušenosti v psychiatrické léčebně
v Beřkovicích, při ošetřování starých a nemocných. Z Beřkovic byla přeložena do
nemocnice v Jablonci, kde se krátce starala o nemocné nakažené asijskou cholerou. Práce
u nemocných se ji zalíbila, a tak se rozhodla, že se zařadí mezi pomocné sestry
ošetřovatelky.26
Řeholní roucho sester boromejek oblékla 17. listopadu 1893,27 při obřadu přijala
řeholní jméno sestra Marie Rosa.28 Do noviciátu spolu s ní nastoupila i její rodná sestra
Marie. Po krátkém pobytu v pražském mateřinci byly poslány na filiálky. Během
šestiletého noviciátu vystřídala sestra Rosa mnoho míst. Měla na starosti především
soukromé ošetřování nemocných, nejraději se věnovala chudým pacientům. První časné
sliby složila 14. května 1899.29
V roce 1911 byla přeložena do Brna, kde nejdříve ošetřovala nemocné, později
vypomáhala s domácími pracemi.30 V roce 1912 zde hraběnka Belcredi, hraběnka
Romerová a baronka Pražáková založily Spolek pro ošetřování chudých nemocných. Jeho
protektorem se stal brněnský biskup Pavel hrabě Huyn. Šlechtičny sice obstarávaly
finanční prostředky pro chod spolku, ale měly nedostatek ošetřovatelek pro práci
s nemocnými.31 Výbor spolku se usnesl, že bude vydržovat milosrdné sestry z některé
kongregace. S žádostí o ošetřovatelky se postupně obracely na jednotlivá řeholní
společenství. Pro nedostatek sester byla jejich žádost všude odmítána.32 Proto
prostřednictvím pražského arcibiskupa Skrbenského33, který byl hlavním představeným
kongregace sester sv. Karla Boromejského, požádaly generální představenou o nějaké
zdravotnice. Představená jim dala k dispozici sestru Rosu.34 Svou novou činnost začala
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VŮJTĚCHOVÁ, Rosa. c. d.).
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v Brně-Králově Poli. Nemocných postupně přibývalo, a proto byla pro Spolek uvolněna
i sestra Anna Němečková.35
Sestra Rosa se dál věnovala ošetřovatelské činnosti, přitom se však zabývala
myšlenkou založit novou kongregaci, která by se věnovala ošetřováním chudých
nemocných. Se svým úmyslem se svěřila biskupu Huynovi. Ten se podobnou myšlenkou
zabýval již několik let. Při návštěvě Říma v roce 1913 biskup Huyn informoval o novém
projektu papeže Pia X., který dal souhlas k založení nové řeholní rodiny. Papež sestře
Rose poslal své požehnání, a také svolení k přestoupení do rodící se kongregace.36
Nové společenství mohlo oficiálně přijímat čekatelky. Sestra Rosa s dovolením
svých představených dále působila ve Spolku pro ošetřování chudých nemocných
a pomáhala s formací prvních kandidátek. Zároveň pracovala na vzniku prozatímních
stanov.37

1.2 Organizační struktura
Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova je institutem papežského
práva.38 V jejím čele stojí generální představená, která je volena na generální kapitule na
šestileté39 funkční období. Generální představená dnes sídlí v Rajhradě. Kongregaci řídí
s pomocí generální rady, skládající se ze čtyř generálních asistentek, generální sekretářky
a generální ekonomky. Sídlo generální představené je středem celé kongregace.40
Kongregace je členěna do provincií. V čele každé provincie stojí provinční
představená. Svěřenou provincii řídí za pomoci dvou provinčních asistentek. Provinční
představená je jmenována na tříleté41 funkční období. Jmenování provádí generální
představená se souhlasem generální rady. Jednotlivé domy provincie vede místní
představená, která je do svého úřadu jmenovaná na tři42 roky. V zemích43, kde není možné
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40
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zřídit provincie, jsou zřízeny oblasti, vedené oblastní představenou.44
Nové členky jsou do kongregace přijímány na základě předběžného seznámení se
s životem komunity sester. Uváží se jejich předpoklady pro život podle evangelijních rad
a pro život ve společenství, přiměřené zdraví, věk a vzdělání.45
Formace sester se uskutečňuje nejdříve v období kandidatury, které trvá zpravidla
od šesti měsíců do jednoho roku. Po celou tuto dobu pobývají čekatelky v mateřském
klášteře pod vedením prefekty čekatelek. Kandidátka je seznámena s povinnostmi života
v kongregaci, s charizmatem a dějinami kongregace.46 Po uplynutí doby kandidatury
následuje dvouletý noviciát. O výchovu novicek pečuje magistra novicek. Noviciát začíná
tzv. obláčkou, přijetím řeholního roucha a řeholního jména. Období noviciátu je určeno
k poznání sebe sama.47 Po ukončení noviciátu následuje šestileté období dočasných slibů.
Dočasné sliby se skládají třikrát na jeden rok a poté na tři roky. Toto období formace se
nazývá juniorát. Během něho si sestra prohlubuje základy duchovního života, je zapojena
do vnější činnosti kongregace a získává další odborné vzdělání. Po uplynutí juniorátu
následuje skládání doživotních slibů.48 Sestry skládají slib chudoby, čistoty a poslušnosti.
Součástí skládání slibů v Kongregaci sester Těšitelek je zasvěcení se Srdci Ježíšovu jako
oběť smíru.49
Jako znamení zasvěcení nosí sestry černý hábit, který je přepásán koženým
páskem, černý závoj, škapulíř a růženec. Při prvních slibech obdrží sestra prsten
a medailku, na níž je na jedné straně vyobrazen trpící Ježíš Kristus v Getsemanské
zahradě a na druhé straně Ježíš a panna Maria u nemocného.50

1.3 Počáteční vývoj kongregace
Prvotní vývoj kongregace byl poznamenán celkově obtížnou situací způsobenou
probíhající první světovou válkou.
Před válkou se o nově vznikající kongregaci dozvěděl kníže Schönburg z Králova
44
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Pole a nabídl ji domek na svém panství. Sestry Rosa Vůjtěchová a Anna Němečková se
společně s čekatelkami pustily do úprav domku.51
Během války sestry vypomáhaly s ošetřováním v lazaretech. Jeden lazaret se
nacházel v Židlochovicích, druhý byl v klášteře augustiniánů, v malý lazaret byl
přeměněn i darovaný domek v Králově Poli.52 Jiné vnější závazky nepřebíraly. Sestra
Rosa se plně věnovala duchovní formaci prvních sester.53
Čekatelky prozatím bydlely v lazaretu v Králově Poli, kde měly oddělené pokoje
od raněných vojáků, sestra Rosa nadále v klášteře boromejek.54 Po nějaké době se
přestěhovaly do menšího bytu na Údolní ulici, který se nacházel nedaleko kláštera sester
boromejek. Vzhledem k nastalé situaci dovolili představené boromejek sestře Rose, aby
žila s čekatelkami. Sestry boromejky komunitu společně s biskupem Huynem částečně
hmotně zajistily.55
Právního zakotvení se utvořenému společenství dostalo na základě oficiálního
povolení ke zřízení nové kongregace, které udělila Posvátná kongregace pro řeholníky
výnosem čj. 1345/15 ze dne 3. prosince 1915.56 Na svátek Narození Páně téhož roku byla
kongregace založena pod jménem Congregatio Consolatricum Divini Cordis Jesu –
Kongregace Těšitelek Božského Srdce Ježíšova.57 Státní schválení vzniku a povolení
činnosti obdržela kongregace na základě výnosu ministerstva kultu a vyučování
čj. 23.634, ze dne 7. listopadu 1916.58
Po uplynutí dočasných slibů u sester boromejek oblékla 14. května 1916 sestra
Rosa jako první hábit sester Těšitelek a mohla složit časné sliby. Papežským dekretem
byla ustanovena za první generální představenou kongregace.59
Již 28. května téhož roku měly obláčku první tři sestry60. Dostalo se jim zvláštní
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výsady, mohly si zvolit řeholní jména sami.61 Do konce roku k nim přibyly další sestry.62
Jednou z nich byla Anna Němečková, která stejně jako Matka Rosa působila ve Spolku
pro ošetřování chudých nemocných a do kongregace přestoupila po uplynutí dočasných
slibů v kongregaci sester boromejek.63
27. června 1916 obdržela kongregace prozatímní stanovy potvrzené Brněnským
ordinariátem. Na sepsání stanov se podílel P. Bernard Šustek OSA64, spolupracovník
sestry Rosy ve Spolku pro ošetřování chudých nemocných a první superior65 sester.66
V květnu roku 1917 vstoupila do kongregace rodná sestra Matky Rosy, Angela
Marie Vůjtěchová. 67 Po Matce Rose a Anně Němečkové se stala třetí řeholnicí, která do
kongregace přestoupila po uplynutí dočasných slibů v Kongregaci Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského.

Po skončení první světové války byl mimořádný nedostatek bytů. Z tohoto důvodu
byly ustanoveny zvláštní komise, které měly za úkol vyhledat všechny málo využívané
obytné prostory a přestěhovat tam osoby, které zůstaly bez přístřeší. Kontrola se
nevyhnula ani klášterům. Aby byl uchráněn klášter alžbětinek, nařídil brněnský biskup
Kleinl, aby se několik sester Těšitelek přestěhovalo do tohoto kláštera. O dům v Šeříkově
ulici se sestry strachovat nemusely, neboť svou velikostí nestačil ani jim samotným.
V listopadu 1920 se tedy několik sester Těšitelek přestěhovalo k sestrám alžbětinkám.
Aby získaly ošetřovatelskou praxi, pracovaly nějakou dobu i v jejich nemocnici na
Žlutém kopci. Sestry Těšitelky se v klášteře alžbětinek postupně střídaly a po roce, když
se situace uklidnila, se vrátily domů.68
Meziválečná léta byla dobou relativního klidu, díky tomu se mohla kongregace
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slibně rozvíjet. V období třicátých let 20. století se počet sester, které pobývaly v nově
postaveném rajhradském mateřinci, pohyboval kolem čtyřiceti. Necelá polovina z nich
byly novicky. Klášter měl výrazně český charakter, neboť většina řádových sester
pocházela z Moravy a Čech, několik sester bylo ze Slovenska, jedna sestra pak
z Maďarska.69
Nárůst počtu sester ve dvacátých, zejména pak ve třicátých letech byl mimo jiné
ovlivněn možností skládat věčné sliby. Povolení skládat věčné sliby pro celou kongregaci
bylo uděleno přípisem Posvátné kongregace pro řeholníky ze dne 5. června 1924.70 Stalo
se tak šest let poté, kdy 14. května 1918 skládala Matka Rosa Vůjtěchové věčné sliby
jako první řeholnice kongregace.71 Před generálním povolením skládaly věčné sliby
mimo Matky Rosy ještě sestry v roce 1921.72

1.4 Stavba nového mateřince
První mateřský dům sester Těšitelek se nacházel v najatém domě na Šeříkově ulici
v Brně. Protože se kongregace rychle rozrůstala, dům přestal svou kapacitou vyhovovat
potřebám sester. Matka Rosa rozhodla o vybudování nového mateřského kláštera, který
měl sloužit jako sídlo generální představené a noviciátu. Po neúspěšných pokusech získat
stavební místo v Brně, bylo rozhodnuto vystavět klášter na venkově, avšak za splnění
určitých podmínek. Kvůli dostupnosti úřadů se měl klášter nacházet v blízkosti
velkoměsta, musela zde být voda, pro spojení s filiálkami měla být v dosahu železniční
dráha. V místě nebo nejbližším okolí měl být dostatek kněží, aby byly zajištěny
bohoslužby a pravidelná zpověď.73 Nakonec padla volba na Rajhrad.74 Místo o celkové
rozloze 6 ha na jihozápadním okraji města přenechali kongregaci pro tento účel rajhradští
benediktini.75
Nový klášter se začal stavět v říjnu 1924. Současně s ním se stavěl i klášterní
kostel. Stavbu provedli stavitelé Rudolf Kvapil a Ladislav Mesenský. Plány pro stavbu
kláštera vypracovala sestra Anežka. Stavba byla finančně zajištěna ze sbírek věřících
69
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a z výnosů kunštátského panství.76
Jako první se stavěly hospodářské budovy a prádelna. Sestry samy při stavbě
horlivě pomáhaly.77 Zpočátku dojížděly na stavbu každý den z Brna. Po zbudování
prádelny78 se sem provizorně nastěhovaly. Na jaře příštího roku se začala stavět hlavní
konventní budova. V prádelně se zabydleli nově příchozí dělníci. Sestry nyní obývaly
prázdné místnosti benediktinského kláštera. V květnu 1926 se mohly přestěhovat do nové
konventní budovy.79
Dne 1. října 1926 bylo kongregaci uděleno oficiální církevní povolení přeložit
noviciát a sídlo generální představené z Brna do Rajhradu.80 Dosavadní brněnský
mateřinec byl přeměněn na filiálku.
Spolu s pokračující výstavbou hlavní konventní budovy započala stavba
klášterního kostela. Základní kámen na jeho stavbu byl položen 17. září 1926.
K dokončení stavby došlo v roce 1929, kdy byl kostel zasvěcený Božskému Srdci
Ježíšovu 21. září vysvěcen brněnským biskupem Dr. Josefem Kupkou.81
Klášterní kostel se popisuje takto: „Kostel Božského Srdce Ježíšova se nachází na
východní straně kláštera, jenž k němu přiléhá s pravé strany a vzadu je spojen
s noviciátem, který se přimyká k levé straně kostela. Průčelí kostela je obráceno k severu,
hlavní i dva vedlejší oltáře k jihu. Portál kostela ...je jednak ze skutečného, jednak
z umělého kamene. Po 9 kamenných stupních přijdeme nejprve pod přístřešek, nesený
4 mohutnými sloupy, na jehož vlysu je nahoře kamenný kříž a pod ním písmena IHS JESUS HOMINUM SALVATOR - Ježíš Spasitel lidí a ještě níže nápis: TEBE BOHA
CHVÁLÍME. Nad tímto přístřeškem jsou okna kaple.... V předsíni je na levé straně v rohu
socha sv. Judy Tadeáše a na pravé straně socha sv. Antonína Paduánského. Nad vchodem
z předsíně do vlastního kostela je nápis: SRDCE JEŽÍŠOVO, VŠE KU TVÉ POTĚŠE.
Kostel sám, stavěný ve slohu basilikovém, má jen jednu loď, jejíž délka obnáší 18
m, šířka pak 12 m a výška též 12 m. Presbytář má rozměry 8x8 m a chóry 12x4 m.
Četná okna jsou až u stropu, který je kasetový a za noci osvětlen četnými elektrickými
žárovkami, jichž i jinde v kostele je mnoho.
Zdi jsou z bílého umělého mramoru… Na nich je namalováno mnoho stejných
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andělů, kteří provedením připomínají uměleckou školu berounských benediktinů....
Na stěnách jsou vyryty latinské nápisy. Nad hlavním oltářem: VENITE
ADOREMUS ET PROCIDAMUS ANTE DEUM! - Pojďte, klanějme se a padněme před
Bohem. Na levé straně kostela: GLORIA PATRI ET FILIO ET SPIRITUI SANCTO - Sláva
Otci i Synu i Duchu svatému. Na pravé straně: LAUS TIBI, DOMINE, REX AETERNAE
GLORIAE - Chvála tobě Pane, králi věčné slávy. Na spodní straně zpěváckého kůru:
DOMINE LABIA MEA APERIES ET OS MEUM APERIE ET OS MEUM ANNUNTIANIT
LAUDEM TUAM! - Pane, rty mé otevřeš a ústa má budou zvěstovati chválu tvou.
Kůr má dvě oddělení: po 12x4m; ve spodním jsou varhany, od firmy Josef Petřík,
horní pak je určeno pro sestry a chovanky. V lodi jsou u zdi dřevěné lavice pro sestry
a mezi nimi lavice pro věřící. Na dřevěném obložení stěn za lavicemi sester jsou ve
výklencích jednotlivá zastavení křížové cesty, umělecky vyřezané ze světlého dřeva od
řezbářské firmy Fr. Charvát z Kutné Hory, která provedla též dřevěné práce i sochy na
vedlejších oltářích Panny Marie a sv. Josefa. Kazatelna je na levé straně kostela u oltáře
Panny Marie.
Hlavní oltář v presbytáři, jehož vyzlacený strop je nesen čtyřmi mohutnými sloupy,
je mramorový a nahoře zakončen sochou Božského Srdce Páně….
...Po stranách presbytáře jsou oratoře pro sestry. Nad presbytářem je vižka s bicími
hodinami a číselníky. R. 1925 byl sem darován zvon z farního kostela.“82

1.5 Zakládání filiálních domů
Do začátku druhé světové války měla kongregace více než 100 řeholnic.83 Matka
představená se snažila vyhovět všem, kteří žádali o její sestry. Brzy se působení
kongregace rozšířilo za hranice brněnské diecéze. To svědčí o kladném ohlasu na
ošetřovatelskou činnost sester a důvěru v jejich schopnosti. Již v roce 1923 začaly sestry
působit na Praze II., následně byla zřízena filiálka v Praze-Kobylisích. V roce 1928 přibyl
filiální dům v Kolíně. Největší počet řeholních domů, celkem osm, byl pak zřízen ve
třicátých letech. Do své smrti v roce 1945 stačila Matka Rosa založit celkem čtrnáct
řeholních domů.84 Po smrti Rosy Vůjtěchové pokračovala v zakládání filiálních domů
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i druhá generální představená Matka Marta Vintrová. Nové domy byly zřízeny v Hradci
Králové, Slezské Ostravě a ve Zlíně-Kvítkovicích. Vzniku dalších řeholních domů bylo
zabráněno nařízením Státního úřadu pro věci církevní v září 1950.85
Krátkou dobu byla kongregace usazena v Moravském Krumlově. Zde sestry
bydlely v domě, který kongregaci darovala jedna místní paní. Národní výbor však tuto
darovací listinu neschválil, proto byly sestry 2. února 1949 z Moravského Krumlova
odvolány.86
Počet sester působících v jednotlivých filiálních domech odpovídal velikosti
domu a počtu obyvatel příslušného města. Také záleželo na aktuálním celkovém počtu
řeholnic kongregace.
Z výročních zpráv o činnosti kongregace se dozvídáme: „Sestry obstarávaly
chudé nemocné návštěvou po domech, vypomáhaly v domácnostech s nejnutnějšími
pracemi, pomáhaly vdovcům s výchovou dětí. Klášter v Rajhradě sloužil také jako
exerciční dům.“87
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2. Kongregace a druhá světová válka
2.1 Ošetřovatelská činnost
Druhá světová válka otřásla životy mnoha lidí na celém světě. Stejně poznamenala
život kongregace. Během válečných let se zvýšila ošetřovatelská činnost kongregace, což
dokládají výroční zprávy činnosti kongregace. Na snížení počtu ošetřených osob se nijak
neprojevilo zrušení filiálky v Břeclavi, ke kterému došlo z nařízení německých úřadů
začátkem roku 194288, neboť z Břeclavi vyhnané sestry se zapojily do ošetřovatelské
činnosti v jiných místech. K poklesu ošetřených osob dochází až v důsledku událostí,
ke kterým došlo v roce 1943. 89
V prosinci roku 1942 bylo z úřední moci rozhodnuto o přeložení Zaopatřovacího
ústavu Milosrdných bratří z Brna do rajhradského kláštera, protože budova ústavu byla
určena jako lazaret.90 Začátkem ledna bylo do Rajhradu převezeno přibližně 120
chovanců ústavu. Nemocní byli různého stáři a trpěli nejen postižením fyzickým,
ale mnozí i psychickými nemocemi.91 „My se o chovance staraly společně s Milosrdnými
bratry. Oni tady byli dva, ředitel a další bratr, to byli silní chlapi.“92
Od 1. dubna 1943 převzaly sestry ošetřovatelskou činnost ve veřejné nemocnici
ve Vyškově. Smlouva o zajištění ošetřovatelské péče byla mezi nemocnicí a kongregací
podepsána na dobu neurčitou, zároveň však pouze na dobu nezbytně nutnou. Ve smlouvě
byly dohodnuty povinnosti řeholních sester při ošetřovatelské činnosti, které byly
stanoveny představenou kongregace a ředitelstvím nemocnice. Ošetřovatelskou činnost
mohly vykonávat pouze patřičně připravené a kvalifikované sestry. Lékařský personál
nemocnice měl právo, kdykoliv si ověřit požadované znalosti jednotlivých sester. Za to
se ředitelství nemocnice zavázalo zaručit sestrám vlídné a slušné chování ostatního
personálu. Sestry byly osvobozeny od ošetřovatelských úkonů na některých odděleních.
88
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Stanovena byla také výše odměny93 za práci sester.94 Z jednotlivých filiálních domů sem
bylo přesunuto nejprve 16 sester, posléze se jejich počet zvýšil na 21.95

2.2 Mateřinec na koci války
V roce 1944 se za nepřítomnosti Matky představené nastěhovali do kláštera
příslušníci německé státní tajné policie, tzv. gestapo96. Po návratu se Matce Rose podařilo
zařídit, aby se gestapo vystěhovalo. Místo něho zabralo klášter německé vojsko, které po
několika dnech odešlo.97
Počátkem roku 1945 se válečná fronta blížila k Rajhradu. Německé vojenské
velení rozhodlo o budování protitankových zákopů na přístupech k Brnu. Do Rajhradu
přijelo 15. února 1945 na tisíc zákopníků, kteří byli ubytováni v tělocvičnách, hostincích,
ve škole.98 400 jejich příslušníků bylo ubytováno v klášteře sester Těšitelek. Sestry pro
ně musely obstarávat jídlo.99 Zákopníci odjeli z Rajhradu 5. dubna 1945 před blížící se
sovětskou armádou.100
Dne 15. dubna 1945 vnikli čtyři němečtí důstojníci násilně do kláštera, na věž
kostela vyvěsili německé prapory a začali střílet. Rudá armáda se domnívala, že je
v klášteře i nadále německé vojsko. Rajhrad se ocitl ve válečném pásu. V noci 17. dubna
byl klášter dělostřelecky ostřelován.101 Rajhradský klášter neměl zbudovaný vlastní kryt,
proto sestry, Milosrdní bratři a někteří schopní chovanci odnášeli nemocné do sklepa, kde
přečkali přechod fronty. Všichni se ale nechtěli nechat odnést a tak zůstali v budově.
Několik z nich bylo při dělostřelecké palbě usmrceno.102
Ve tři hodiny ráno dne 25. dubna 1945 vstoupila sovětská vojska do Rajhradu
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a o dvě hodiny později již bylo osvobozeno celé město.103
Přechod válečné fronty přežily sestry bez fyzické újmy. Avšak budovy kláštera byly
silně poškozeny, druhé poschodí bylo proměněno v ruiny, kostel vyhořel a jeho strop se
zhroutil. Po přechodu válečné fronty a odchodu chovanců zpět do Brna se sestry pustily
do oprav poničených budov, také obnovily svoji vnější činnost.104 Nejdříve se opravovala
konventní budova, oprava kostela musela být odložena do doby, než bylo shromážděno
dostatek financí a našli se dělníci, kteří by opravy provedly.105

2.3 Návrat k běžnému životu
S koncem druhé světové války nastává pro sestry období velkých změn a nejistot.
V květnu onemocněla Matka Rosa, po krátkém zotavení se její nemoc zhoršila, a tak byla
v červnu převezena do nemocnice Milosrdných bratří v Brně. Zemřela 5. září 1945
v Rajhradě.106
Po smrti Matky Rosy se vedení kongregace dočasně ujaly sestry Veronika, Anežka
a Terezie. Sestra Veronika byla místní představenou v Rajhradě, měla na starosti
hospodářství a potřeby sester v mateřinci. Sestra Anežka vyřizovala úřední agendu. Sestra
Terezie, která byla druhou nejstarší sestrou kongregace, měla na starosti nákupy. Dozor
nad kongregací převzal brněnský kapitulní vikář Dr. Josef Kratochvíl.107
Na generální kapitule konané 10. prosince 1945 byla novou generální
představenou zvolena sestra Marta Vintrová.108 Představenou kongregace byla až do roku
1970.109 Volbě předcházely exercicie pro přípravu sester. Kromě generální představené
byly zvoleny členky generální rady. První generální asistentkou byla zvolena Michaela
Urbánková, druhou generální asistentkou Jakuba Roupcová, třetí generální asistentkou
Salome Horná a čtvrtou generální asistentkou Longina Hanusová, generální ekonomkou
Tereza Kratochvílová a generální sekretářkou Milada Motlová.110 Poslední jmenovaná se
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generální kapituly nezúčastnila, proto byla telefonicky odvolána z nemocnice ve
Vyškově.

111

Pod vedením nové generální představené pokračovaly sestry v obnově

rajhradského mateřince.
V roce 1947 působily sestry mimo mateřský klášter v Brně, Tišnově, Velkém
Meziříčí, Telči, Ostravě, Vyškově, Břeclavi, na Praze II, Praze - Kobylisích, Kolíně,
Poděbradech, Pardubicích, Chocni a od 1. listopadu téhož roku také v Hradci Králové.112
18. dubna 1949 se konala benedikce opraveného kláštera,113 který byl oproti
původní stavbě snížen o jedno patro, neboť se v průběhu let ukázalo, že budova byla pro
potřebu sester nepřiměřeně velká. Stejně tak byl upraven i klášterní kostel, který nyní více
vyhovoval bohoslužebným účelům.114
V kronice kongregace čteme: „Pan biskup přijel asi ve čtvrt na deset dopoledne
se svým sekretářem a kancléřem prelátem Kulhánkem. Přivítal ho dp. rada P. Vojtěch
zdejší pěknou řečí... Pak chlapec /Štěfík Mátlů/ a děvčátko /Helenka Kroupová/ říkali
přivítání krátkou básničkou a děti zazpívaly.“115 Obnovený rajhradský mateřinec tvořil
ucelený komplex budov obehnaný zdí.116 Tato skutečnost se později stala pro kongregaci
osudnou.
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3. Dopad komunistického režimu na řeholní život
3.1 Události roku 1948
V roce 1948 měla katolická církev v Československu 7042 duchovních,
dvě arcidiecéze se sídlem v Praze a Olomouci, diecéze v Hradci Králové, v Litoměřicích,
v Brně, na Spiši, v Banské Bystrici, v Nitře, v Rožnavě a tři apoštolské administratury.
V 1051 klášterech a domech působilo 2856 řeholníků a 12 095 řeholnic,
vykonávajících převážně sociální, charitativní a kulturně-náboženské služby. Církev
udržovala v českých zemích 134 a na Slovensku 1877 škol různého druhu a 30 internátů.
Kolem katolické církve působilo množství spolků a institucí, rozsáhlá síť církevních
a náboženských časopisů. K jejím nejvýznamnějším institucím patřila Charita, která ještě
v roce 1950 spravovala 268 sociálních ústavů.117
Náboženskou, kulturní a sociální činnost církev finančně zabezpečovala převážně
z vlastních zdrojů nebo z darů. Katolická církev byla významným kulturním a sociálním
činitelem, který významně ovlivňoval tvářnost a život československého lidu.118
Důležitou podmínkou byl poměr mezi státem a Vatikánem. Pevný základ dostal
platností Modu vivendi119, který byl mezi Svatou stolicí a Československou republikou
uzavřen 2. února 1928.120
Poválečné Československo se obnovovalo v nových základech. Jeho první vláda
vyhlásila rozsáhlé a hluboké reformy. Katolická církev se ocitla v nových podmínkách.
Vláda na jedné straně proklamovala a v praxi zajistila svobodu náboženského vyznání,
na druhé straně se některé uskutečňované reformy církve nepříznivě dotýkaly.121
Hlavní mocenskopolitickou silou v Československu v letech 1945 - 1948 byli
komunisté. Svůj poměr k církvi definovali na svém VIII. sjezdu v březnu 1946. Na jedné
straně se hlásili k respektování svobody svědomí a náboženského vyznání, na druhé
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podmiňovali svobodu činnosti církve jejím poměrem k výstavbě lidově demokratického
státu.122
Komunistický boj o mocenský monopol byl provázen nezákonnostmi a zvýšenou
aktivitou zneužívané Bezpečnosti. Situace vyvolávala obavy u mnoha obyvatel a také
biskupského sboru.123 Po únoru 1948 se vztah církve a moci v Československu dostal do
nové polohy. Představitelé církve měli o komunistické moci celkem vyhraněné představy:
byla ateistická a protináboženská, s programovým cílem zničit církev. Informační byro
KS prohlašovalo církev a Vatikán za nepřítele a po únoru 1948 za úhlavního nepřítele.124

3.2 Internace řeholních společenství
Rok 1950 byl katolickou církví vyhlášen jako Milostivé léto, doba milostí pro celý
svět. Papež v tomto roce přijal poutníky, kteří měli v úmyslu získat zvláštní odpustky
a navštívit při tom posvátná místa. Občanům Československé republiky nebyla návštěva
Říma kvůli vzniku tzv. železné opony povolena.125
Rok 1950 také citelně zasáhl do života příslušníků katolické církve rozhodnutím
státních úřadů o likvidaci řeholních společenství na území Československého státu.
Zvýšený zájem o řády byl patrný již od ledna 1949. Po ukončení jednání
s představenými řádů 19. července 1949 na ministerstvu školství o vztahu státu a církve
se jejich pozornost znásobila a urychlil se požadavek na řešení situace.126 Jako argument
pro zákrok proti klášterům sloužili Bezpečností dodávané materiály o protistátní činnosti
řeholníků, také však kontakty řádů s představenými v zahraničí a vysokou domácí
církevní hierarchií. Z klášterů se v očích veřejnosti měla stát centra velezrádné a špionážní
činnosti, která je potřeba zlikvidovat.127
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3.2.1 Mužská řeholní společenství

20. ledna 1950 přijalo předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany
Československa (dále jen ÚV KSČ) konkrétnější plán likvidace mužských klášterů.
Řeholní domy a kláštery měly být vyklizeny a jejich obyvatelé izolováni od společnosti
v několika soustřeďovacích klášterech. Zásah proti řeholníkům dostal pracovní označení
"Akce K".128 Akce K proběhla v noci z 13. na 14. dubna. Do centralizačních
a internačních klášterů Bezpečnost odvezla 1746 řeholníků ze 137 řádových domů.
26. dubna začala druhá vlna akce, kdy úřady nutily představené zbylých řádů
k centralizaci dobrovolnou cestou.129
Hlavními internačními kláštery byly v Čechách Broumov, Osek u Duchcova,
Bohosudov, Králíky, Česká Kamenice, Želiv, na Slovensku Podolinec, Jasov, Pezinok,
Báč, Malacky, Hlohovec, Beňadik, Močenok.130
Internace se rovnala s jistými odchylkami vězení. Kromě toho, že nebyla
zdůvodněna, nebyla také časově omezena. Objekt hlídaly ozbrojené složky ministerstva
vnitra. Velitelem internačního tábora byl příslušník Státní bezpečnosti. Velitelství
určovalo denní program. Ráno i večer se na nádvořích objektů konaly sčítací nástupy. Na
internační tábory se nevztahovaly žádné předpisy, protože instituce internačních táborů
nebyla v právním řádu zmíněna. Internovaní byli zpočátku odříznuti od vnějšího světa.
Veškerá korespondence podléhala cenzuře, návštěvy byly pod dohledem. Bylo zakázáno
opustit vymezený prostor. K povoleným věcem patřily misály, breviáře, Písmo svaté.
Téměř všude měli internovaní přístup ke kostelu nebo kapli.131
Akce K skončila 4. května 1950. Do klášterů bylo celkem převezeno 2376
řeholníků z 28 řeholí a 219 domů.132

3.2.2 Ženská řeholní společenství

Po likvidaci mužských řeholních institucí zaměřila státní moc pozornost na ženská
řeholní společenství.
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V roce 1950 žilo na území Československé republiky v 670 řeholních domech 11
896 řeholnic. Akce Ř, vyklizení ženských klášterů, nastala krátce po Akci K. Podnět
k soustředění řeholnic do internačních táborů vyšel od ministra spravedlnosti a předsedy
Státního úřadu pro věci církevní133 Alexeje Čepičky. Církevní šestka návrh projednala
3. března 1950. Předsednictvo ÚV KSČ jej schválilo 17. dubna. Konkrétní plán na
provedení akce předložil Státní úřad pro věci církevní koncem srpna 1950. Mezitím už
bylo 616 řeholnic vystěhováno z těch církevních objektů, o které projevilo zájem
ministerstvo národní obrany.134
Vyklizení vybraných klášterů mělo být provedeno co nejrychleji. Do vybraných
klášterů, které se měly stát soustřeďovacími středisky, byly dosazeny spolehlivé
zmocněnkyně.135 V případě rajhradského kláštera sester Těšitelek se jimi stalo několik
zaměstnankyň Zbrojovky Brno.136
Akce Ř se měla dotknou výhradně komunit mimo oblast zdravotnictví, sociální
péče a školská zařízení pro postižené, neboť ani komunistický režim si nemohl dovolit
okamžitě odvolat řeholnice z takových míst, kde je nebyl schopen v krátké době nahradit
jiným vyškoleným personálem. Týkala se tedy pouze kontemplativních řeholních
společenství, sester působících ve školských a internátních zařízeních a v charitní službě
v domácnosti.137
Samotný proces vyklízení ženských klášterů byl rozdělen do několika časových
etap, na rozdíl od jednorázové internace mužských řeholníků. Probíhal v období od
července 1950 do března 1951. Cílem první fáze, která se uskutečnila v období od počátku
července až do konce září 1950, bylo soustředit řeholnice ve vybraných objektech. Do
soustřeďovacích středisek bylo převezeno více než čtyři tisíce řeholnic. Z nich bylo více
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než 2000 nuceně převedeno do průmyslu. Druhá fáze se soustředila na snížení vnitřní
disciplíny jednotlivých řeholních institucí, jež mělo vést k odchodu do civilu. K těmto
odchodům do civilního života byly sestry vyzvány „na základě právního nálezu
ministerstva vnitra o absenci právních norem umožňujících jejich existenci.“138 Nakonec
se jednalo o odchody v řádu jednotlivců. Díky vysokému mravnímu kreditu řeholnic
k davovému opouštění řeholí nedošlo. Jedním z nástrojů k ovlivňování řeholnic
k odchodu z kláštera a k rozbití jednoty komunit bylo zrušení tzv. vestiáře, který byl od
1. ledna 1952 nahrazen státním platem.139 Součástí druhé fáze mělo být také ovládnutí
jednotlivých společenství. Třetím krokem pak bylo snížení počtu nemocnic a sociálních
ústavů s řeholním personálem. Tato etapa neproběhla tak rychle, jak se zamýšlelo,
a musela být odložena vzhledem ke kritickému nedostatku zdravotnických pracovníků.
Řeholnice, které prozatím musely zůstat ve zdravotnických zařízeních, měly zakázáno
náboženské působení na nemocné i na ostatní personál.140

3.3 Zákaz vnější činnosti
Na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví ze dne 8. září 1950 čj. 70.105/15
převzal ošetřovatelskou službu o chudé a nemocné v rodinách Československý červený
kříž.141 V důsledku tohoto rozhodnutí byla kongregaci sester Těšitelek zakázána její
vnější činnost. Nařízením Státního úřadu pro věci církevní (SÚC) v Praze musely být
sestry ze všech filiálních domů soustředěny v rajhradském mateřinci. Rozhodnutí
o zrušení filiálních domů bylo oznámeno místním představeným dopisem SÚC ve znění:
„Vzhledem k tomu, že ošetřovatelskou službu v rodinách, kterou dosud vykonávala Vaše
ošetřovatelská stanice, přebírá na příště Československý Červený Kříž, je nutno, aby se
řeholnice z tamního řeholního domu přestěhovaly do kláštera Těšitelek v Rajhradě.
Přestěhování jest nutno provést dne 13.9.1950. Tímto opatřením nebude nijak poškozen
Váš řeholní život, ježto klášter, do kterého se stěhujete, bude dále plně ve Vaší správě.
Orgány lidové správy v místě tohoto kláštera Vám budou při ubytování a zařizování
kláštera vycházet vstříc. Přestěhování se také v ničem nedotýká Vašich majetkových práv,
138
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ježto dosavadní budova i ostatní nemovitosti zůstávají i nadále majetkem řehole. Nový
uživatelé budou platit řeholi nájemné. Veškerý movitý majetek si můžete vzíti s sebou
s výjimkou těch věcí, jejichž přísun do Vám určeného soustřeďovacího kláštera by působil
umísťovací potíže. Z věcí toho druhu /nábytek, kuchyňské zařízení, zásoby paliva,
hospodářské zvířectvo apod./ vezmete s sebou jen ty, k jejichž přestěhování Vám dá pokyn
zmocněnkyně Náboženského fondu. Zmocněnkyně Vám bude při přestěhování
nápomocna, opatří Vám nutné stěhovací prostředky a dohlédne, aby se přesídlení
provedlo řádně a včas. Vyjděte ji ve všem vstříc a řiďte se podle jejich pokynů. Obzvlášťe
připomínáme, že termín stěhování je bezpodmínečně nutno dodržet. Státní úřad pro věci
církevní očekává, že v zájmu veřejném i v zájmu řádu se postaráte o hladké provedení
tohoto výnosu ve stanoveném termínu a děkujeme Vám za Vaše porozumění pro potřeby
státu a našeho lidu.“142
Vystěhování řeholních domů se uskutečnilo ve dvou etapách. V první etapě byly
13. září 1950 odvezeny sestry z odboček Brno, Břeclav, Vyškov, Moravská Ostrava,
Slezská Ostrava, Praha II., Praha-Kobylisy, Kolín, Poděbrady a Pardubice. Zbývající
filiálky Hradec Králové, Choceň, Tišnov, Telč a Velké Meziříčí byly za dozoru státních
zmocněnců vystěhovány 26. září. Celkem se v rajhradském klášteře nacházelo 126
profesních sester, osm novicek a tři kandidátky.143 Uprázdněné budovy filiálek byly
postupně předávány různým úřadům.
Po soustředění sester Těšitelek v rajhradském mateřinci bylo několik sester
v listopadu 1950 převezeno do velkého centralizačního střediska v Bílé Vodě. Většina
sester však nadále pobývala v klášteře.144 Pracovně byly rozděleny podle schopností, stáří
a zdraví. Mladší sestry pracovaly na Státních statcích v Ždilochovicích, kam byly
dováženy nákladními auty.145 „Starší sestry pracovaly v továrně na konzervování ovoce
v Modřicích, tam se loupal česnek a cibule.“146
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Na žádost MUDr. Krejčího nastoupilo 15. dubna 1951 25 sester do nově zřízené
nemocnice ve Vyškově. Byly přiděleny na gynekologické, kojenecké a interní oddělení.
Na chirurgickém oddělení pracovaly sestry boromejky. Ty v nemocnici působily od roku
1947.147
„Začátky byly náročné, jako všude. Nemocnici postavili za městem. Začalo se
stěhování; matrace, postele, skříně atd. Pak začali vozit pacienty ze staré nemocnice;
ubytování, jídlo; všecko nezařízené, postupně se ale vše upravovalo. Když jsme se
poněkud zapracovaly, přijelo do kanceláře několik pánů, povolávali jednotlivé sestry
a obdarovávali je vojenskými knížkami, že v čase války by ošetřovaly raněné. Podle
kvalifikace udělovali i vojenské hodnosti. Několik sester boromejek knížku převzalo, ale
brzy „prohlédly“ a knížky vracely. Další pro ně ani nešly. Ohradily se tím, že řeholnice
mají své představené, které o nich rozhodují. Páni zuřili. Měli v plánu nebo zkoušeli rozbít
komunitu.“148
V červnu 1951 nastoupilo osm sester Těšitelek do nemocnice ve Svitavách, kde
nahradily sestry z řehole Panny Marie Jeruzalemské, které byly jedné noci z nemocnice
násilně odvezeny. Tato výpomoc byla jen na tři měsíce, do doby, než civilní sestry skončí
zdravotní školu a nastoupí do nemocnice.149

3.4 Proces s Martou Vintrovou
10. července 1951150 byla zatčena generální představená Matka Marta Vintrová151,
která se zapojila do činnosti ilegální skupiny, jenž převáděla emigranty přes hranice.
Osudnou se jí stala pomoc jistému knězi, jehož matka se o tom zmínila své přítelkyni,
manželce

příslušníka

Státní

Bezpečnosti.152

Ve

vykonstruovaném

procesu

s představenými ženských řádů a kongregací, který probíhal ve dnech 11. až 13. června
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1952 Brně, byla Státním soudem v Praze odsouzena k trestu odnětí svobody na 17 let pro
trestný čin vyzvědačství a velezrady.153 Z vyšetřovacího spisu se dozvídáme: „Jako
představená kláštera sester Těšitelek v Rajhradě, propůjčovala klášter od roku. 1950 až
do svého zatčení k ilegálním schůzkám náboženských kroužků. V roce 1950 - 1951
zprostředkovala ilegální útěk do zahraničí řím. kat. knězi Stabělovi a řeholním sestrám
Vojáčkové, Sadílkové, Chytkové, Kafkové a dvěma dalším. Stavělovi a dalšímu řím.kat.
knězi Krajcarovi poskytla úkryt v klášteře před jejich útěkem do zahraničí. Dále poskytla
úkryt agentu CIC Schütznerovi a zprostředkovala mu styk s dalšími osobami.
Prostřednictvím Olgy Stavělové zprostředkovala Razíkovi odeslání špionážních zpráv do
zahraničí. Kromě toho ukryla různé bohoslužebné předměty značné ceny“. 154
Po jejím zatčení převzala vedení kongregace generální vikářka Michaela
Urbánková.
Po vyhlášení amnestie prezidentem republiky v roce 1960 byla 10. června
propuštěna na svobodu. S podlomeným zdravím se vrátila mezi sestry. Od
československých úřadů dostala povolení pobývat v Libíně. Nadále však měla omezenou
svobodu pohybu a nesměla oficiálně vykonávat svůj úřad.155 V roce 1970 svolala
generální kapitulu, která měla zvolit novou generální představenou. Tou byla zvolena
Bonifácie Anežka Stránská. Musela být zaměstnána jako zdravotní sestra v ÚSP
v Teplicích. Její pracovní doba i osobní volno bylo přísně sledováno nejen vedením
ústavu, ale i okresním církevním tajemníkem v Teplicích i okresním tajemníkem
p. Dlabalem z Ústí nad Labem.156
Marta Vintrová umírá na následky útrap z vězení 7. února 1972.157

3.5 Ztráta mateřince
Na podzim přišla pro sestry další rána. V první polovině října byla předvolána
generální vikářka Michaela Urbánková do Prahy k církevnímu tajemníkovi Trávníčkovi
a k tajemnici Prečnerové, kteří ji oznámily, že klášter v Rajhradě bude zabrán státními
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úřady. Sestry se musí vystěhovat a budou převezeny do pohraničí v severních Čechách.158
Na základě tajného oznámení ministerstva národní obrany (MNO) církevnímu
oddělení okresního národního výboru v Židlochovicích ze dne 22. října 1951 byl klášter
určen československé armádě jako tzv. „Horní klášter“.159 Podle zprávy Krajského
národního výboru v Brně mělo dojít k přidělení kláštera pro využití MNO 3. října 1950,
tedy krátce po soustředění sester.160 Z výše zmíněného je patrné, že konečné rozhodnutí
o využití vyklizeného objektu kláštera bylo tajeno nejen před samotnými sestrami, ale
také před některými státními úředníky. O tom svědčí i zpráva okresního církevního
tajemníka z Židlochovic z 19. února 1951, který je adresovaný Krajskému národnímu
výboru v Brně. Z dopisu se dozvídáme: „Na poslední krajské konferenci církevních
tajemníků v Brně uvedl s. Dr. Krejčí ve své zprávě, že do ženských klášterů budou
dosazeny stálé zmocněnkyně. Do tohoto opatření dle jeho zprávy není zařazen klášter
Těšitelek v Rajhradě z čehož usuzuji, funkce kláštera není dosud vyřešena. Nevím jaké
plány SÚC s tímto klášterem má a snad proto bude vhodné abych upozornil na několik
okolností ze současné situace. ...Vzhledem k těmto okolnostem, nedoporučoval bych
přesídlení celého kláštera, což je snad jenom mojí doměnkou, avšak podloženo jednak
zprávou o dosazování zmocněnkyň a za druhé tím, že jsme před delší dobou žádal
vysvětlení proč bylo v Praze na Náb. fondu řečeno jistým zájemcům aby si v Rajhradě
z obou klášterů vybrali, na což jsem nedostal vůbec žádné odpovědi.“ 161
Po zabrání kláštera se 50 sester odstěhovalo do Teplic, aby pracovaly v místní
nemocnici. Měly nahradit Milosrdné sestry sv. Kříže německé národnosti, které požádaly
o vystěhování do Rakouska a Švýcarska. Tato kongregace nemocnici v Teplicích založila,
postupně ji přebral stát.162
Dalších 50 sester bylo určeno pro práci v Chemických závodech v Rudníku
u Vrchlabí. V následujících letech se musely sestry mnohokrát stěhovat na různá místa,
kde v továrnách a nemocničních zařízeních vykonávaly ve ztížených podmínkách
podřadné, fyzicky náročné práce. Vedení kongregace bylo dočasně přesídleno do Jiřetína
158
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pod Jedlovou.163
„Do kláštera byli pak po jejich vystěhování nejprve internováni členové PTP
a následně byl klášter obsazen pro potřeby Československé lidové armády. Nastala
postupná devastace kláštera ČSLA, která do značné míry zdevastovala svým užíváním
nejen budovy kláštera, ale i zahradu obklopující klášter, v níž bylo pokáceno na 400
ovocných stromů. Na travnaté plochy pokladeny betonové panely a zahrada sloužila jako
zázemí pro vojenskou techniku. Do terénu byla vypouštěna použitá nafta. Nevhodně byl
využíván i interiér kláštera. Klášterní kostel byl využíván jako skladiště a později i jako
kino. Nástěnný obraz v kostele byl přemalován socialistickými symboly. Devastace nebyl
ušetřen ani hrob matky zakladatelky Rosy Vůjtěchové v presbytáři kostela, ve kterém bylo
vojáky hledáno zlato a cennosti.“164

V Chemických závodech v Rudníku u Vrchlabí sestry vyráběly umělé hedvábí.
Ubytovány byly v Hostiném, odkud byly denně dováženy do zaměstnání. Musely
pracovat ve třísměnném provozu, což je velmi vyčerpávalo. V závodech v Rudníku
pracovaly do 23. června 1952, poté byly převezeny do Terezína.165
V Terezíně si musely bydlení nejprve samy vyčistit, neboť se zde nacházelo
obrovské množství odpadu, který byl pozůstatkem z doby fungování koncentračního
táboru. Všude byl cítit nesnesitelný zápach, proto bylo nutné všechno smetí neprodleně
odstranit. Během pobytu v Terezíně se tři sestry nakazily tyfem. Jedna sestra nakonec
tyfové nákaze podlehla. Po dobu pobytu v Terezíně byly zaměstnány v Lovosicích, kde
vykonávaly stejnou práci jako v závodech v Rudníku. V Lovosicích sestry pracovaly do
10. října 1953.166

Z Terezína se sestry stěhovaly do Tatrovic. Byly rozděleny do dvou skupin. Jedna
skupina byla ubytována ve staré škole, druhá v bývalém obchodě. V jedné třídě spalo až
12 sester. Místo WC měly latríny, které si samy vynášely. Pro vodu si musely chodit do
vzdálené studny. Ve druhém domě spalo několik sester v prodejní místnosti, kde byla
kamenná podlaha a dveře umístěny 10 cm nad prahem, takže v zimě, když se ráno
probudily, měly v pokoji závěje sněhu a pod postelí nádoby se zmrzlou vodou. Přestože
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ubytování sester bylo pod životní úrovní, musely za ně platit jako za internát.167
Sestrám byla přidělena tzv. referentka, která sice bydlela v jiném domě,
ale neustále sledovala jejich pohyb. Měla na starosti je hlídat, případně podávat informace
na vyšších místech. Byla placena z výdělku sester. Musela vědět, kam sestry chodí, s kým
se stýkají a zabraňovat jejich kladnému vlivu na tamější obyvatele. Jezdila s nimi do
továrny do Nejdku, kontrolovala jim poštu.168
Z Tatrovic byly sestry odváženy denně autobusem do česáren vlny v Nejdku
u Karlových Varů, kde pracovaly na plný úvazek v třísměnném provozu a jednotlivé
směny jim byly střídány po týdnu. V česárnách vlny pracovaly na těžkých strojích. Každá
sestra měla na starosti několik takových strojů. Jednalo se o nebezpečnou a namáhavou
práci, při které bylo třeba být stále ve střehu a počínat si velmi opatrně. V nejdecké
továrně spolu se sestrami Těšitelkami pracovaly ještě Křížové sestry, sestry Mariánky
a sestry Božského Spasitele. Celkem bylo v továrně zaměstnáno více než 100 řeholnic.
Mladší sestry byly přidělovány na pracoviště s civilními děvčaty z nápravných zařízení,
tím měla být podlomena jejich morálka a docíleno odchodu těchto sester do civilu.169
V roce 1954 byly pro různé nemoci a stáří od práce v továrně uvolněny. Starší
a nemocné sestry byly dány jako chovanky do Charitních domovů v Brně na Kamennou,
do Oseku a do Chlumce. Mladší sestry byly dány na výpomoc do Charitního domu
v Kadani a Ústavu sociální péče v Libíně u Karlovic.170

Rok 1954 byl ve znamení konání voleb. Protože sestry, které pracovaly
v nemocnici ve Vyškově, se odmítli voleb zúčastnit, byly 17. listopadu 1954 přeloženy
do psychiatrické léčebny v Brně-Černovicích. Zde byly ubytovány v malém domku
v rohu zahrady, který dříve sloužil jako márnice.171

Sestry, které v roce 1951 nastoupily do nemocnice v Teplicích, byly v roce 1957
úředně přemístěny do ÚSP Pod Doubravkou v Teplicích. Přemístění sester z nemocnice
do ÚSP bylo vykonáno v rámci snahy snížit počet řeholnic působících v nemocničních
zařízení.172 Také sestry z ÚSP v Libíně a psychiatrické léčebny v Brně-Černovicích byly
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v roce 1960 převezeny do ÚSP Pod Doubravkou.173

Od 1. září 1967 nastoupilo osm sester, které doposud působily v ÚSP Pod
Doubravou v Teplicích, do ÚSP v Sokolnicích. Zde nahradily Školské174 sestry de Notre
Dame, které byly ze Sokolnic odvolány svými představenými.175 Hlavní činností sester
Těšitelek byla péče o pacienty domova. Po práci se staraly o zámeckou zahradu, ve které
pěstovaly květiny. V ústavní kapli vedly pravidelné pobožnosti a staraly se o její úklid.
Představenou v Sokolnicích byla sestra Kornélie. Sestry bydlely v místní hájence. V roce
1981 odešly ze Sokolnic do Brna-Husovic, kde si zakoupily vlastní dům nedaleko
kostela.176

V listopadu 1969 došlo k obnovení činnosti ve Velkém Meziříčí, kam odjely dvě
sestry. Musely bydlet v pronajatém domě, protože kongregační dům obývali příslušníci
SNB.177
V lednu roku 1970 odjely dvě sestry důchodkyně do Brna-Bystrce, kde na faře
u otce Pekárka vykonávaly různé domácí práce. V té době dostávala kongregace velké
množství žádostí o sestry důchodkyně. Těmto žádostem nebylo možno vyhovět, protože
sestry byly stále ještě zaměstnány v domově důchodců.178

V roce 1971 byl kongregací zakoupen dům v Jaroměřicích nad Rokytnou, kam se
přestěhovalo pět sester.179 Dům byl koupen na civilní jména sester. Bydlely zde sestry
Michaela, Salome a Milada.

Na příkaz České katolické charity byl v Jiřetíně pod Jedlovou zřízen Charitní
domov pro řeholnice. V roce 1962 sem bylo přemístěno 14 sester důchodkyň a jedna
mladší sestra. Tyto sestry doposud působily v ÚSP Pod Doubravkou.180
Během doby přicházely další sestry důchodkyně do Jiřetína pod Jedlovou.
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Stávající charitní dům přestal svou kapacitou potřebám sester vyhovovat. Bylo
rozhodnuto postavit v Jiřetíně nový dům. 18. prosince 1975 schválila stavební komise
místo ke stavbě. Stavbu měly financovat sestry Milada a Sabina. K vůli dopravě
stavebního materiály bylo zakoupeno starší nákladní auto. Během července 1979 byla
stavba dokončena a sestry se mohly přestěhovat. V roce 1980 sestry Milada a Sabina
darovací smlouvou převedly dům na Českou katolickou charitu. 181
30. záři 1986 se všechny sestry, které dosud pracovaly v Bystřanech, přestěhovaly
do Jiřetína.182

3.6 Návrat do rajhradského kláštera
Po listopadovém převratu 1989 žádaly sestry o navrácení zabaveného majetku.
V roce 1990 bylo rozhodnuto o navrácení rajhradského kláštera kongregaci. Definitivní
předání objektu se uskutečnilo 24. března 1992. Klášter, který v době komunistické
totality obývala Československá lidová armáda, se nacházel ve značně zdevastovaném
stavu. Bylo potřeba provést rozsáhlou rekonstrukci poničených budov.183
Od 1. dubna 1992 zde byly trvale přihlášeny sestry Tereza a Anselma. V prosinci
k nim přibyly Prokopa a Josafata. Aby byl umožněn návrat dalších sester, bylo započato
s prováděním nejnutnějších provizorních úprav konventní budovy.184
10. června 1994 se konalo slavnostní posvěcení opraveného kostela. Svěcení
provedl brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Svěcení kostela předcházelo svěcení a instalace
kříže, který byl v době pobytu ČSLA v klášteře odstraněn z věže kostela.185
Při generální kapitule konané 23. června 1994 byla zvolena generální
představenou Bonifácie Anežka Stránská, která úřad zastávala již v letech 1970 – 1988.
Dále byly zvoleny první generální asistentkou Sarkandra Lázničková, druhou generální
asistentkou Radima Petruchová, třetí generální asistentkou Terezia Moravčíková, čtvrtou
generální asistentkou Kornelie Raisilová, generální ekonomkou Jindřiška Dvořáková
a generální sekretářkou Markéta Novotná.186
16. července téhož roku se konala v nově posvěceném kostele první obláčka.
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V prosinci se přestěhovala poslední skupina sester pobývajících v Jiřetíně pod
Jedlovou do Rajhradu.
V lednu 1996 se vystěhovaly sestry Gonzaga a Stanislava z filiálního domu
v Poděbradech do Rajhradu a dům, který sloužil jako exerciční dům, byl prodán.187
Od 17. do 19. března 1999 se konala generální kapitula, které se zúčastnily i sestry
Rosa a Lucie z Argentiny a sestra Krescencie z Itálie. Na této kapitule byla novou
generální představenou zvolena Jindřiška Marie Dvořáková, první generální asistentkou
Radima Petruchová, druhou generální asistentkou Terezia Moravčíková, třetí generální
asistentkou Laura Líšková, čtvrtou generální asistentkou Markéta Novotná, generální
ekonomkou Agnes Bučarová a generální sekretářkou Ester Holubová.188
V roce 2004 zřídila česká provincie v prostorách rajhradského kláštera Domov
pro seniory nazvaný po zakladatelce kongregace Dům Matky Rosy. Domov umožňuje
starým lidem trávit své stáří v prostředí prostoupeném křesťanskou láskou. Sestrám
domov poskytuje možnost důstojným způsobem postarat se o své příbuzné, o kněze nebo
dobrodince.189
Součástí apoštolátu sester je také duchovní vedení členů laického Společenství
trpícího Srdce Ježíšova.190

187

Tamtéž, nestr. Rok 1996.
Tamtéž, nestr. Rok 1999.
189
Rajhrad. Kongregace Sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova [online]. [cit. 2014-10-20]. Dostupné z:
<http://www.sestrytesitelky.eu/rajhrad/>
190
Úmyslem zakladatelů Kongregace sester Těšitelek bylo získat pro spiritualitu smíru a útěchy trpícího
Spasitele také křesťany žijící ve světě. Otec biskup Huyn v roce 1916 založil v Brně Bratrství trpícího
Srdce Ježíšova. Po jeho odchodu do Prahy a následně do exilu však činnost bratrstva v Čechách
postupně zanikla. K obnovení dochází až v roce 1997, kdy pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk
potvrzuje zřizovací listinou Společenství trpícího Srdce Ježíšova, které navazuje na původní bratrství.
Společenství participuje na spiritualitě a duchovní tradici Kongregace sester Těšitelek. Život členů
společenství se ničím vnějším neliší od způsobu života jiných věřících. Své běžné povinnosti však
konají s úmyslem být útěchou trpícího Spasitele. Svá trápení a starosti se usilují spojovat s křížem
našeho Spasitele a obětovat je Bohu s úmyslem smíru a za záchranu nesmrtelných duší. Podle svých
možností věnují čas Eucharistické adoraci a bdění s Ježíšem. Usilují také o šíření úcty Božského Srdce
Ježíšova jako pramene milosrdenství. Pomáhají nemocným, chudým a opuštěným, a tak napomáhají
zmírnění lidského utrpení a spáse duší. Jsou nápomocni knězi ve farnosti a podporují svou modlitbou a
obětmi jeho pastorační práci. Aby se členové ve svém předsevzetí formovali a vzájemně
povzbuzovali, mívají zpravidla dvakrát do roka formační setkání v Rajhradském klášteře.
Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova. c. d., s. 29 – 30.
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4. Působení sester v zahraničí
4.1 Argentina
4.1.1 Rosario
Na konferenci v Postupimi byl vítěznými mocnostmi schválen plán odsunu
obyvatel německé národnosti z evropských zemí. V Československu mohli zůstat němečtí
antifašisté, ostatní měli odejít.191
Odsun se týkal i členů řeholních společenství. Sestra Marie Anežka192 žila
v ustavičném napětí. Sestrám se podařilo několikrát zabránit její deportaci193. V roce 1948
je nakonec i ona nucena opustit Československou republiku. Jejímu odchodu předcházela
žádost prezidenta republiky Klementa Gottwalda, který požádal Matku Martu, aby sestra
Anežka, vzhledem ke svojí národnosti a šlechtickému původu, opustila republiku.194
Sestra Anežka již dříve toužila pracovat v misijních oblastech, proto se rozhodla
odejít do Argentiny. Společně s ní odchází sestra Filipa Anna Nosálová, která měla
v Argentině příbuzné, díky tomu jí bylo umožněno opustit republiku.195 Sestry odjely
z ČSR 29. ledna 1948 a do Argentiny přijely 27. března 1948.196
Po několika měsíčním pobytu v klášteře sester Neposkvrněného početí kupují
pozemek, na kterém staví dům197. Pozemek se nacházel blízko řeky Paraná v té části
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města Rosario, kde žili jeho nejchudší obyvatelé. Zde pracovali mezi dětmi, chudými,
opuštěnými a ošetřovaly nemocné. Sestra Anežka se tak stala zakladatelkou prvního
filiálního domu sester Těšitelek mimo území Československa.198
V působení sester v Argentině viděla další možnosti v rozšíření činnosti
kongregace, proto požádala představenou o příchod dalších sester. Matka Marta chtěla
její žádosti vyhovět a poslat do Rosaria tři sestry. V důsledku změny politické situace
v Československu po únoru 1948 však nebyl sestrám odjezd umožněn.199
Vzhledem k nepříznivé politické situaci překročilo během roku 1950 několik
sester ilegálně hranice ČSR. V květnu opouštějí republiku za dramatických okolností
sestry Pelágrie Božena Vojáčková, Fabiana Anežka Chytková200, Lucie Cecílie Sadílková
a Pavla Kateřina Kafková. Po půl roce čekání ve Švýcarsku se jim podařilo získat
potřebná víza k cestě do Argentiny, kde se přidaly k sestrám Anežce a Filipě. V roce 1957
odjely sestry Pavla, Pelágrie a Fabiana do USA.201 Jejich krátký pobyt v Argentině měl
své opodstatnění. Sestra Anežka nemohla přijímat kandidátky, které by chtěly vstoupit do
kongregace, dokud v komunitě nebyly nejméně čtyři sestry.202
První domorodá sestra Rosa Bagur vstoupila do kongregace 1. července 1956.
V roce 1961 k ní přibyly sestry Basila Fulgado Hermenegilda, Bernardeta Lequizamon
Florencia, Clara Sombra Anglica.203
Protože sestry Anežka a Filipa byly již v důchodovém věku a nemohli se naplno
věnovat ani nemocným ani vedení nových sester, požádala generální představená sestru
Pelágrii, aby se vrátila do Argentiny. Ta do Rosaria přijíždí během roku 1970 a ujímá se
vedení komunity. V čele společenství setrvala až do roku 2005, kdy 4. října umírá. Díky
jejím známým z Texasu se podařilo postavit nový dům.204
Dnes argentinskou komunitu tvoří pouze domorodé sestry. Působí mezi chudými
na periferii dvoumilionového města Rosario. Mezi jejich klienty jsou i nemocní s AIDS
a jejich příbuzní. Dům kongregace je zároveň místem exercicií a duchovních setkání
věřících, zejména studentů.205
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4.1.2 Patagonie a Chaco

Sestry Těšitelky neodmítly prosbu P. Juana Carlose Moliny, argentinského kněze,
který pro své středisko v Patagonii naléhavě potřeboval řeholní sestry. Středisko, které je
pojmenováno podle prvního oratoria Dona Bosca Valdocco, vzniklo na pomoc
opuštěným, týraným dětem a mladým lidem závislým na drogách. Nachází se
v nehostinné krajině uprostřed ropných polí. Je domovem pro více než padesát dětí
různého věku. V roce 1995 odjely do Patagonie dvě sestry. Ty dostaly na starost výchovu
dívek, katechezi, zdravotní péči a podílely se na výuce v dílnách. Filozofie zařízení je
postavena na laskavém přístupu, vzájemné odpovědnosti jednoho za druhého, práci
a modlitbě.206
O několik let později se středisko Valdocco rozšířilo i do severní provincie
Argentiny zvané Chaco, kde uprostřed širých pralesů žijí indiáni kmene Wichi a několik
set rodin chudých osadníků. Zde otevřelo základní, střední i vyšší odbornou školu. Snaží
se o integraci indiánských dětí, které neměly ve školách "bílých" dosud místo. Dvě sestry
Těšitelky zde pomáhaly s formací domorodých zdravotníků a při výchově dětí.207

4.2 Itálie
Poté, co v květnu 1950 ilegálně překročily hranice sestry Pelágrie Vojáčková,
Fabiána Chytková, Lucie Sadílková a Pavla Kafková208 následovala je v červnu téhož
roku sestra Matea Verbovská. Učinila tak kvůli hrozícímu nebezpečí uvěznění za
roznášení nepovoleného pastýřského listu.209
Při přechodu hranic z Moravy do Rakouska si zlomila nohu v kotníku, proto byla
z uprchlického tábora převezena do nemocnice v Innsbrucku. Po třech měsících odchází
do Říma. Přes Meráno, kde setrvala až do roku 1954, se dostává na jih Itálie do města
Trani. Zde se věnovala návštěvám nemocných a jejich ošetřování.210
Díky pomoci biskupů z Trani a Tridentu dostala finanční pomoc od papeže Pia
XII. a německého prezidenta Adenauera. Také jí bylo Posvátnou kongregací pro
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řeholníky povoleno přijímat řeholní dorost. Zpočátku bydlela společně s prvními
kandidátkami Addoloratou a Loretou v pronajatém pokoji. Později dostala bezplatně ke
svému používání několik pokojů ve stejném domě.211
V roce 1966 začaly sestry pracovat v nemocnici v Trani. Ke svému bydlení dostaly
dům, který se nacházel přímo naproti nemocnice.212
Díky uvolnění politických poměrů v Československu mohla generální
představená Marta Vintrová poslat do Itálie na dočasnou výpomoc sestry Krescenii
Večeřovou a Akvinii Klusákovou. Ty do Trani přijely 5. srpna 1969. V té době nikdo
netušil, že se zpět do Československa budou moci vrátit až v 80. letech.213
S přibývajícím počtem sester bylo třeba upravit přízemní domek, ve kterém sestry
bydlely. V letech 1988 – 1989 bylo upraveno první poschodí.214
V roce 1978 posílily dočasně komunitu v Trani sestry Rosa a Basila z Rosaria.215
V letech 1984 a 1985 byla v Trani dvakrát na výpomoc sestra Anunciáta, V roce 1991
a také 1992 pak sestra Josafata.216
V roce 2013 byla činnost kongregace v Trani ukončena.217

4.3 Spojené státy americké
Do Spojených států přichází sestry Pavla Kateřina Kafková, Pelágrie Božena
Vojáčková a Fabiana Anežka Chytková po odchodu z Rosaria v roce 1957. Usadili se
v Texasu ve městě San Antonio, odkud měla sestra Anežka žádost o příchod sester ještě
z doby, kdy pobývala v Československu. Sestry zde pracovaly v oblasti sociální, zdravotní
a apoštolátu v chudých předměstích. Byly podporovány jak zdejším arcibiskupem, tak
bohatými místními dámami, z nichž jedna jim nechala postavit menší dům.218
Když 7. dubna 1967 zemřela sestra Fabiána, odjela sestra Pelágrie do Anglie. Bylo
jí umožněno navštívit Československo, kde zůstala asi dva měsíce. Začátkem roku 1968
se znovu vrátila do Londýna, kde v českém Velehradě pomáhala v duchovní správě. Sestra
211
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Pavla zůstala v San Antoniu sama. V roce 1968 přestoupila do kláštera Bosých
karmelitánek, kde 15. října 1986 zemřela.219
Z tištěného oznámení, že bude skládat doživotní sliby se dozvídáme:
„Sestry Těšitelky konaly záslužnou práci mezi chudými obyvateli v San Antonio.
Jejich dobročinné práce se všimla nejen Dra. Kathery A. Ryan a postavila jim klášter
a byla jejich největší dobroditelkou. Před dvěma roky zkusily velké rány maličkou
družinu. Zemřela s. Fabiána 7. dubna 1967. která zemřela po dlouhé nemoci a byla
pohřbena na hřbitově sv. Kříže v San Antonio Msgr. Aloisem Mořkovským. Krátce nato je
zastihla další rána, neboť jejich ordinář nedovolil, aby tato maličká družina přijímala
nové členky, vzdor tomu, že měly přípis k tomuto účelu z Říma, ale naléhal, aby se
zbývající sestry připojily k některé jiné kongregaci.“220

4.4 Slovensko
Do Handlové na Slovensku přišly první sestry Těšitelky v roce 1949. Ošetřovaly
nemocné v rodinách. Jejich působení však bylo v září 1950 násilně přerušeno a sestry se
musely vrátit do Rajhradu.221
Historie Kongregace na Slovensku pokračuje v roce 1969 díky sestře Kristině
Gáboríkové, která společně s dvěma sestrami přišla 10. června do Bratislavy.222 Matka
Marta i přes léta strávená ve vězení neztrácí odvahu riskovat pro Boží království a podpoří
myšlenku začít působit na Slovensku.223
V Bratislavě-Prievoze byl zakoupen starší rodinný domek, který byl následně
upraven pro potřeby sester. První kaple byla posvěcena 18. října 1969. I přes zákaz
přijímat nové řeholnice se zde 26. prosince 1971 konala první obláčka, při které byly do
Kongregace přijaty čtyři sestry. 224
Navzdory politickému pronásledování byla duchovní aktivita bratislavské
komunity velmi živá a sester rychle přibývalo. Byla zde vydávána náboženská literatura,
setkávali se zde bohoslovci, podporovali se pronásledovaní kněží, tajně se vyučovalo
219
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náboženství. Sestry chodily do zaměstnání v civilu, ale doma vedly řádný řeholní život
podle stanov.225
V roce 1980 byl pro potřeby sester zakoupen další rodinný domek v BratislavěVrakuni, který byl v letech 1990 – 1994 přestavěný na provinciální dům. Ten byl
slavnostně posvěcen arcibiskupem Jánem Sokolem 19. listopadu 1994. Dne 6. prosince
1991 byla generální radou zřízena slovenská provincie Kongregace sester Těšitelek. První
provinční představenou se stala sestra Marie Kristína Gáboríková.226
Na provinční radě konané 12. ledna 2013 byla novou provinční představenou
zvolena sestra Michaela Šmelková, první provinční asistentkou Damiána Oravcová
a druhou provinční asistentkou Tadea Mikulcová. Oficiálně se svých úřadů ujaly 27. ledna
po obdržení jmenovacích dekretů.227
V současné době působí v Bratislavě dvě komunity a to v provinciálním domě
a v Petržalce. Sestry z provinčního domu pracují jako ošetrovatelky a zdravotní sestry
v nemocnici Milosrdných bratří, v ambulancích, v rodinné službě přes občanské sdružení
„Slnečnica“ a také v katechezi. Od června 2011 působí komunitu sester ve farnosti
Sv. Rodiny v Bratislavě-Petržalce. Od roku 2003 působí kongregace v Kežmarku, kde
sestry pracují v hospici sv. Alžběty v Ľubici.228
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5. Filiální domy kongregace
5.1 Brno
První mateřinec kongregace se nacházel v domě na Šeříkově ulici. Byl zakoupen
v roce 1916. Před jeho koupí pobývala Matka Rosa s čekatelkami v pronajatém bytě na
Údolní ulici. Mimo mateřinec vlastnila kongregace domek v Králově Poli, který ji před
první světovou válkou věnoval kníže Schönburg.229
V roce 1917 byl dům trochu zvětšen. Přes své zvětšení přestal brzy svou kapacitou
dostačovat potřebám sester, proto bylo v roce 1922 přistaveno druhé patro.230 Sídlo
generální představené a noviciátu se zde nacházelo až do , kdy bylo přeloženo do nově
postaveného kláštera v Rajhradě.231
V září 1950 byly sestru nuceny přestěhovat se do rajhradského kláštera. O průběhu
vystěhování filiálky se dozvídáme ze zprávy zmocněnkyně Státního úřadu pro věci
církevní (SÚC) Marie Tinclové a zástupce církevního oddělení Ústředního národního
výboru (ÚNV) v Brně Ladislava Miklíka:
„...Dne 11. září 1950 o 10 hod. jsme obdrželi instrukce na církevním odd. KNV232
v Brně. Církevní tajemník informoval předsedu ÚNV o akci. Předseda pověřil člena rady
ÚNV s. Bohumila Krátkého aby jej při akci zastupoval.
Téhož dne o 17.10 hod. přišli jsme /s. B. Krátký jako zástupce ÚNV, Marie
Tinclová jako zmocněnkyně SÚC a Ladislav Miklík ve funkci círk. tajemníka ÚNV v Brně/
do uvedeného řeholního domu.
S. B. Krátký vysvětlil představené kláštera Františce Filipkové situaci a předal jí
dopis SÚC o nutnosti přestěhování řehole do jejich mateřince v Rajhradě. Představená
přijala tuto okolnost jen s poznámkou "Co se dá dělat, nic se neděje bez dopuštění
božího". S. Krátký hned nato budovu opustil.
Představená nechala svolat všechny přítomné řeholnice. Jelikož představená byla
v první chvíli velmi zaražená, že by sama nemohla nic vysvětlit zůčastnil se konventu
mimo zmocněnkyně také zástupce círk. odd. Nutnost přestěhování byla všem přítomným
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vysvětlena /jak představenou, tak zmocněnkyní a zástupcem círk. odd./ a zdůrazněna
zvláště okolnost, že přesídlení bylo projednáno SÚC s gen. představenou řádu, že jejich
jakýkoliv majetek zůstává nedotřen a že v Rajhradě si budou řeholnice klášter spravovat
samy. Byl domluven přesný termín odjezdu na 13. 9. 1950 na 6. hod. ranní. Celé jednání
mělo klidný průběh.
Dále byl probrán seznam obyvatel řeholního domu. ...Takže stav je následující:
1./ Františka Filipková, představená, nar. 1915,
2./ Božena Dostálová, ošetřovatelka, nar. 1911,
3./ Viktorie Jandásková, ošetřovatelka, nar. 1911,
4./ Tekla Urbánková, ošetřovatelka, nar. 1914,
5./ Anežka Stránská, ošetřovatelka, nar. 1922,
6./ Marie Tůmová, ošetřovatelka, nar. 1925,
7./ Hedvika Svrčková, ošetřovatelka, nar. 1923,
8./ Ludmila Čuprová, ošetřovatelka, nar. 1925,
9./ Ludmila Lázničková, ošetřovatelka, nar. 1926,
10./ Marie Strádalová, ošetřovatelka, nar. 1926,
11./ Františka Hejlová, ošetřovatelka, nar. 1903.
Novicky ani čekatelky v klášteře nebyly. Všechny prohlásily, že půjdou společně
do Rajhradu. O vystoupení z řádu nechtěly ani slyšet.
Přání řeholnic, aby směl sloužit v domácí kapli kněz Matyš, jako každodenní mši,
bylo vyhověno.
… S. Miklík a zmocněnkyně za doprovodu představené si prohlédli zběžně celou
budovu. Ve 20 hod. s. Miklík opustil klášter /aby podal hlášení na ÚNV/ a za chvíli po
jeho odchodu byl v klášteře noční klid. Ani v okolí kláštera nebylo pozorovati nic
rušivého.
Dne 12. září 1950 o půl 7 hod. byla v klášterní kapličce sloužena mše svatá /sloužil
kněz P. Matyš/. Mše se zúčastnila zmocněnkyně. Nikdo z cizích lidí se mše nezúčastnil.
Pak se hned balí. V 10 hod. se dostavila za doprovodu s. Miklíka diplomovaná sestra
Moudrá, aby převzala jménem ČK stanici Charity /péče o nemocné v rodinách/, kterou
řeholnice vedly. K polednímu přišli další tři pracovníci ČK: Sádlík, Fendrychová,
Nábělek, kteří záležitost převzetí stanice s představenou znovu projednali. Po poledni
podal telefonní zprávu s. Miklík a sdělil bližší pokyny získané od KNV, že vše, co chtějí
včetně nábytku a oltáře si smějí řeholnice vzíti sebou. Zprávu o tom přijaly řeholnice
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s uspokojením.
Ve 13.45 hod. přijela zástupkyně představené z Rajhradu, zdržela se asi čtvrt
hodiny. Jednak zprávou o možnosti všechno si vzíti, jednak příjezdem tajemnice
představené z Rajhradu, byly řeholnice částečně již uklidněny. Ještě dopoledne se
dostavili členové revizsní komise /zaměstnanci fin. referátu ÚNV s. Kulíšek
a s. Placanda/. Přikročeno k soupisu zařízení k odvozu i toho který zůstane v budově.
Ještě večer byl sepsán s představenou protokol o hospodářském stavu kláštera, který je
přiložen. Odpoledne měly řeholnice zpověď /již dříve domluvenou s knězem/.
Všechna potřebná opatření mimo budovu řeholnicím obstarali zmocněnkyně
s tajemníkem.
Objednaná auta ČSAD k přestěhování, 2 nákladní auta, jeden nábytkový vůz
a 4 osobní auta. Nebylo však možno dosáhnou, aby auta přijela v 6. hod. - jelikož šoféři
se střídají /po 24. hod službě/ v 7 hod. ráno a nikdo nechtěl vzít na sebe zodpovědnost za
případnou nehodu, která by se stala v důsledku šoférova vyčerpání.
Ve středu o 1/2 5 hod. byla opět sloužena tichá mše svatá. Auta přijela po 7 hod.
ráno.
Řeholnice ihned nastoupily do osobních vozů s nejnutnějšími svršky a odjely
společně se zmocněnkyní v 7.30 hod. do Rajhradu. Při odchodu do aut loučily se
některými řeholnicemi 3 ženy ze sousedství. Odjez byl bez jakýchkoliv rušivých příhod řeholnice mávaly na rozloučenou s úsměvem.
Příjezd do Rajhradu přesně v 8. hod. V Rajhradě přivítal řeholnice s. Chmel
a zařídil jejich ubytování. Během středy odjelo do Rajhradu plně naložených šest aut
/včetně nábytkového vozu/. Nakládání obstarávali členové revizní komise včetně
zmocněnkyně a zást. círk. odd. jelikož ČSAD poslali jen šoféra a ÚNV žádných sil nemá.
Zmocněnkyně jezdila z náklady pro uklidnění řeholnic, jimž se zavázala, že vše, hlavně
sochy a oltář budou dodány neporušeny. Nakládání a dopravování skončilo ve středu
o 20. hod. v Rajhradě.
Ve čtvrtek dne 14. září 1950 naložen na nákladní vůz ČSAD zbytek zařízení odjezd 10.50 hod. Zmocněnkyně byla tímto autem opět v Rajhradě, mluvila
s představenou F. Filipkovou. Tato projevila své uspokojení s provedením stěhování.
… Po odjezdu posledního auta s nábytkem byl znovu proveden soupis bývalého
zařízení...“233
233

MZA, fond B 124 III. manipulace, fol. 58, sign. církv/99, kart. 2615, s. 30-33. Klášter Těšitelek v

48

5.2 Praha
5.2.1 Praha II.
První filiální dům kongregace nejenom mimo území Brna, ale celé brněnské
diecéze byl založen v Praze na ulici Melounově.
Sestry byly do Prahy povolány arcibiskupským notářem P. Alexandrem Titlem
jako ošetřovatelky těžce nemocného P. Hlasivci, který byl upoután na lůžko. P. Titl již
několik let usilovat o příchod sester Těšitelek do Prahy. Krátce před smrtí se P. Hlasivec
rozhodl zanechat svůj dům kongregaci.234 Po jeho smrti byly na domě provedeny
potřebné úpravy. Církevní povolení se zřízením filiálky vydala pražská arcibiskupská
konzistoř 23. května 1923. Po obdržení církevního povolení a dokončení stavebních
úprav zde zahájily čtyři sestry ošetřovatelskou činnost.235

5.2.2 Praha-Kobylisy
Postupem času se činnost sester rozšířila do dalších částí Prahy. Díky tomu koupil
Spolek pro ošetřování chudých nemocných pro kongregaci domek v Kobylisích. První
sestry do Kobylis přišly na konci roku 1928. Po provedení nezbytných stavebních úprav
byly do nové filiálky poslány další sestry. S vnější činností se započalo na podzim
1929.236
Rozhodnutím ministerstva zdravotnictví přebral ošetřovatelskou činnost
v rodinách Červený kříž. Z nařízení Státního úřadu pro věci církevní byly oba pražské
filiální domy 13. září 1950 zabrány a sestry za dozoru státních zmocněnců odvezeny do
rajhradského mateřince.237
„12. září jsme sdělily našim nemocným, že odcházíme. V ten den přišla k nám
zmocněnkyně a církevní referent. Odpoledne nás všechny shromáždili do hovorny a sdělili
nám, že která by chtěla z řehole odejít, může odejít v civilu, církevní tajemník ji bude
podporovat. Tak tomu bylo ve všech domech. Zmocněnkyně přespala u nás. Byla k nám
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laskavá, zvlášť když jsme jí řekly, v jaké chudobě tyto dva roky žijeme. Druhý den jsme
byly v 5 hodin ráno na mši svaté u Školských sester, které se také stěhovaly. Pak v šest
hodin přišlo asi 10 lidí. Chovaly se přátelsky. Sdělily nám, že přijdou asi za dvě hodiny,
abychom je nehledaly. Pochopily jsme. Nový oltář, který jsme dostaly díky pomoci
dobrodinců a hlavně kard. Berana, musí zůstat náš. Rychle jsme jej rozebraly, také
vyřezávaný obraz a svatostánek jsme zabalily a odnesly do známých rodin. Daly jsme
místo toho starý oltář, který jsme měly schovaný. Během 1 hod 30 minut bylo vše
vykonáno. Skutečně v 8 hod. se vrátily a také autobus a nákladní auto. Nastal spěch,
neboť na ně čekali i sestry v Kobylisích. Ještě jsme se zastavily v Poděbradech, tam byly
dvě sestry a dům nebyl náš.“238

5.3 Kolín
V lednu 1928 požádal ThDr. Jaroslav Kulač, kaplan v Kolíně, velebnou Matku
Rosu, aby přijala nabízený domek, ve kterém by mohla být zřízena filiálka. Znal dobře
činnost sester, a proto usiloval o jejich příchod do města.239
Matka Rosa byla nemocná, proto místo sebe poslala sestru, aby si dům prohlédla.
Dům byl po jistém staviteli, který byl jeho majitelem. Protože dům byl dostatečně velký,
Matka představená měla v úmyslu zřídit zde novou provincii.240
V prvním poschodí bylo šest velkých a dvě menší místností, dole pak pět
místností, mimo kuchyň. K domu náležela i menší zahrada se studnou. Po provedených
stavebních úpravách se sem v prosinci 1928 nastěhovaly první sestry. 19. března 1929
byla vysvěcena domácí kaple.241
Církevní povolení ke zřízení domu udělil kongregaci brněnský ordinariát
23. března 1928, následně i ordinariát pražský 2. dubna téhož roku. Státní povolení vydalo
ministerstvo školství a národní osvěty 29. září 1930.242
Filiální dům v Kolíně sloužil svému účelu až do 13. září 1950, kdy byl
z rozhodnutí státních úřadů zrušen a sestry vystěhovány do mateřince.243
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5.4 Moravská Ostrava
Koncem září 1931 obdržela představená Těšitelek dopis, ve kterém ji Msgr. ThDr.
Josef Nejezchleba žádal, aby do Moravské Ostravy poslala prozatím alespoň tři sestry,
které by se ujaly tamějších chudých a opuštěných. Msgr. Nejezchleba znal dobře činnost
kongregace a již několik let usilovat o její příchod do města.244
Matka Rosa jeho žádosti vyhověla. 29. září 1931 odjely čtyři sestry z Rajhradu do
Moravské Ostravy. Byly ubytovány v útulku Ludmila, kde Školské sestry de Notre Dame
pečovaly o sirotky. Činnost sester Těšitelek se brzy rozšířila i do vedlejší Slezské
Ostravy.245
Aby měla kongregace ve městě vlastní dům, koupil pro ni neznámý dobrodinec
stavební místo. Stavět se začalo z jara roku 1932 a již koncem září byla budova
dokončena. Součástí domu byla provizorní kaple vysvěcená 29. září.
V roce 1937 byl k domu přistavěn menší veřejný kostel, který byl 24. října
slavnostně vysvěcen pomocným olomouckým biskupem Janem Stavělou. Při přechodu
válečné fronty utrpěl vážné poškození. Po konci války byl opraven a znovu vysvěcen.246
Z nařízení Státního úřadu pro věci církevní odjely sestry 13. září 1950 zpět do
Rajhradu.247
Během komunistické vlády byl dům i s kostelem zbořen. Důvodem bylo rozšíření
městské nemocnice.248

5.5 Tišnov
Namáhavou prací při ošetřování nemocných bylo podlomeno zdraví mnoha
mladých sester. Matka představená proto chtěla zřídit nějaký dům jako ozdravovnu pro
nemocné sestry. K tomuto účelu jí byl doporučen dům se zahradou v Tišnově, který stál
na kraji lesa. Zpočátku posílala Matka Rosa do Tišnova pouze sestry na zotavenou.
Později samy sestry začaly navštěvovat nemocné ve městě. V roce 1933 byla ozdravovna

244

Přehled sídel kongregace. s. 29.
Kronika kongregace z roku 1966 obsahující retrospektivní zápisy z let 1914 – 1945. nestr. Moravská
Ostrava.
246
Přehled sídel kongregace. s. 29.
247
DABB, fond BOB, inv. č. 1109, sign. C193/15, kart. 186, s. 402.
248
Kronika kongregace I. díl - vznik a rozvoj kongregace. s. 242.
245

51

přeměněna na filiálku, nemocné sestry sem již nadále nebyly posílány.249
Filiálka sloužila svému účelu až do 26. září 1950, kdy byla rozhodnutím státního
úřadu pro věci církevní zrušena a sestry převezeny do Rajhradu. Po odchodu sester
přebral jejich dům i péči o nemocné ve městě Československý červený kříž.250

5.6 Velké Meziříčí
Do Velkého Meziříčí přišly sestry na základě žádosti profesora P. Josefa Bureše
a dalších místních kněží 21. listopadu 1932.251 Po svém příchodu byly nejdříve
prozatímně usídleny v pronajatém domě v přifařené obci Mostištích252, kde bydlely až do
roku 1935. Z tohoto místa denně docházely za nemocnými do Velkého Meziříčí. Teprve
v roce 1935 byl kongregací vystavěn domek se zahradou přímo ve městě. Po dokončení
stavby požádaly sestry o státní souhlas, který jim byl udělen 15. února 1937.253
Sestry ve městě setrvaly až do 26. září 1950, kdy byly za dozoru státních
zmocněnců nuceny přestěhovat se do rajhradského kláštera.254 Po odchodu sester byl dům
přeměněn na jesle.255
Sestra Marie Anunciáta Slováková později vzpomínala na vystěhování filiálky ve
Velkém Meziříčí:
„O rušení ženských klášterů, se v roce 1950 již delší dobu v tajnosti proslýchalo.
Ke zrušení došlo najednou. Jednoho večera přišla skupinka lidí, a sice člen místní milice,
členka strany KSČ a jedna osoba z MNV a vyzvali nás, abychom se připravily a příštího
rána máme opustit náš dům ve Velkém Meziříčí.
Veškerou naší činnost ve zdravotnictví přebírá Červený kříž a všechno za nás
vyřídí oni. Nedali nám žádné písemné rozhodnutí. Ihned jsme musely odevzdat všechny
klíče a paní tzv. zmocněnkyně se starala o zamykání a přijímání cizích lidí do domu.
Nebylo nám dovoleno, vyřídit si potřebné věci ve městě, řekli nám, že oni všechno zařídí,
ačkoliv k tomu nikdy nedošlo. Po čase nám přicházely různé pohledávky, jako placení za
potraviny, různé opravy a podobně, což jsme dělávaly na konci měsíce.
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Paní zmocněnkyně zůstala u nás na noc a byla ráda, když jsme jí poskytly večeři.
Nebylo nám dovoleno vzít si s sebou nic jen nejnutnější osobní věci. Také nám
nechtěli říct, kam nás odvezou.
Na náš protest, že z domu nepůjdeme, ale že se chceme spojit s našimi
představenými z mateřince, povolili více věcí a odvezli nás do mateřince v Rajhradě.
Odváželi nás ještě brzy ráno za šera, aby se to nedozvěděli naši sousedé, aby se
s námi nemohl nikdo rozloučit.“256
K obnovení činnosti ve Velkém Meziříčí došlo v listopadu 1969, kdy sem přišly
dvě sestry důchodkyně. Stejně jako před nuceným odchodem pracovaly v ošetřovatelské
službě v rodinách. Musely bydlet v podnájmu, jelikož kongregační dům byl přidělen pro
potřeby Sboru národní bezpečnosti.257

5.7 Pardubice
Založení řeholního domu sester Těšitelek v Pardubicích bylo umožněno díky
obětavé činnosti arciděkana P. Vincence Šetiny. Již jeho předchůdce se společně
s místním svazem charity snažil o příchod sester. Kongregaci bylo nabízeno několik
domů, žádný ale potřebám sester nevyhovoval. Proto P. Šetina vyměnil několik farních
pozemků za městské stavební místo, kde chtěl postavit kostel a darovat z každé strany
kostela jedno stavební místo Salesiánům a Těšitelkám. Stavba filiálky měla být provedena
spolu se stavbou kostela. Z toho nakonec sešlo, neboť Salesiáni nabídly, že sami postaví
kostel, pokud dostanou stavební místo celé.258
P. Šetina se však příchodu sester nechtěl vzdát, proto vyhledal vhodné místo
a doporučil spolehlivého stavitele. Stavba domu začala na jaře 1933. Dům byl za
nepřítomnosti sester slavnostně vysvěcen 28. září 1933. První sestry se nastěhovaly
3. listopadu a brzy začaly s ošetřováním nemocných.259 Pobyt sester ve městě trval do 13.
září 1950, kdy byly za dozoru státních zmocněnců odvezeny do rajhradského kláštera.260
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5.8 Vyškov
O založení filiálního domu ve Vyškově se zasloužil zdejší farář a konzistorní rada
Bohumír Bunža.
Ve Vyškově v roce 1933 nebyla nemocnice ani zde nepůsobilo žádné řeholní
společenství, které by se věnovalo ošetřování nemocných. Proto nabídl kongregaci sester
Těšitelek farní fundaci, domek s několika měřicemi pole, která ročně vynášela asi 3000
Kč. Měl v úmyslu nechat domek opravit podle přání sester.261
V červnu 1933 přijela Matka Rosa do Vyškova, aby zjistila, v jakém stavu se
domek nachází. Ten stál na klidném místě v blízkosti kostela, zahradou sousedil se
hřbitovní zdí. Po poradě se sestrami nabídku přijala.262
V květnu 1934 byla dána výpověď dosavadním nájemníkům a byly provedeny
nejnutnější opravy. Po jejich dokončení se 5. listopadu 1934 do domu nastěhovaly první
tři sestry. Po dvou dnech svého pobytu ve městě začaly s ošetřováním nemocných.263
Jak je patrné z výroční zprávy o činnosti kongregace z roku 1934264, do konce
roku musela přibýt ještě jedna sestra, neboť tato zpráva uvádí pro Vyškov 3 až 4 sestry
věnující se ošetřování nemocných.
19. března 1935 byla posvěcena domácí poloveřejná kaple. Během léta se
prováděla generální oprava domu, při které byla přistavena další místnost, opraveny
hospodářské budovy a prádelna.265
Od 1. dubna 1943 nastoupily sestry, které ve Vyškově působily, společně s dalšími
sestrami kongregace do nově zřízené nemocnice.266 Po propuštění z nemocnice se vrátily
ke své dřívější činnosti. O nemocné se staraly až do 13. záři 1950, kdy byl filiální dům
z rozhodnutí státní moci zrušen a sestry odvezeny do Rajhradu.267
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5.9 Telč
Filiální dům v Telči byl založen v důsledku naléhavé prosby P. Josefa Rampuly,
profesora náboženství v Telči. Nacházel se v pronajatém domě, který pro kongregaci
zajistil nově vytvořený odbor farní charity „Ludmila“. O řádné bydlení a vydržování
sester se staral zmíněný odbor.268 Zřízení filiálky bylo povoleno církevním výnosem ze
dne 24. listopadu 1934.269 První sestry odjely do Telče 27. prosince 1934 a hned po dvou
dnech svého pobytu ve městě začaly s ošetřováním nemocných. Protože se brzy ukázalo,
že tři sestry na ošetřování nemocných ve městě nestačí, zvýšil se jejich počet na šest.270
Dne 8. června 1935 byla uzavřena smlouva mezi slečnou Marií Klímovou,
majitelkou domu, a sestrami, kterou byl dům převeden na kongregaci. Ihned po převodu
se začalo s rozsáhlou rekonstrukcí celého domu. Sestry samy vykonaly skoro všechny
řemeslné práce pouze za pomoci dvou zedníků, pokrývače, tesaře a klempíře. Po
ukončení prací v září 1935 byla obnovena péče o nemocné.271
Státního souhlasu s působením ve městě se kongregaci dostalo rozhodnutím
Zemského úřadu 31. ledna 1936.272 8. prosince 1949 byla vysvěcena nově zřízená
kaple.273
Rozhodnutím ministerstva zdravotnictví byla sestrám jejich ošetřovatelská práce
zakázána. Z tohoto důvodu byly 26. září 1950 odvezeny do rajhradského mateřince.274

5.10 Břeclav
Za uvedením sester do Břeclavi spatřujeme snahu místního farního úřadu přivést
do farnosti kongregaci, která by se starala o chudé a nemocné. Jako jediné možné řešení
se jevily sestry Těšitelky z Rajhradu. Břeclavský farář tedy v roce 1927 požádal generální
představenou Těšitelek o vyslání několika sester do Břeclavi. Jeho žádost však byla
nejdříve pro nedostatek řeholního dorostu odmítnuta.275 Na usazení v Břeclavi si musely
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sestry počkat až do 12. srpna 1935,276 kdy šest sester277 přišlo do nově zřízeného filiálního
domu, který se nacházel na ulici U Útulku. Dům byl vystavěn na farním pozemku za
přispění farního odboru charity.278
Státní souhlas se založením nového kongregačního domu byl udělen výnosem
Zemského úřadu v Brně ze dne 15. října 1936.279 Církevní povolení ke zřízení filiálky
bylo vydáno ještě před začátkem stavby domu dne 12. ledna 1935.280
Činnost sester v Břeclavi neměla dlouhého trvání. Po obsazení města německou
armádou v říjnu 1938 byla sestrám jejich práce všemožně ztěžována. V lednu 1942 byly
sestry německou armádou vypuzeny z filiálního domu a přinuceny k návratu do
rajhradského kláštera.281 Důvodem k odvolání sester byla jejich státní příslušnost
k Protektorátu Čechy a Morava.282
Po přechodu válečné fronty se do domu přestěhoval farní úřad, protože kostel
i farní budova byly poškozeny.283
K obnovení činnosti kongregace v Břeclavi došlo v 24. dubna 1946.284 Ani
tentokrát však jejich působení nemělo mít dlouhého trvání. Sestry z Břeclavi byly za
dozoru státních zmocněnců vystěhovány 13. září 1950.285 Tímto okamžikem se
definitivně uzavírá jejich zdejší blahodárné působení. Po listopadové revoluci 1989 již
k obnovení místního filiálního domu nedošlo.
Na působení sester v Břeclavi vzpomíná paní Marie Jaborníková:
"Měla jsem asi 12 až 14 roků, když moje babička byla nemocná. Ona už nemohla
vstát z postele, a tak k nám sestřičky chodily na noc, aby vystřídaly moji maminku, aby si
odpočala. Nesedávaly na posteli, ale zůstaly na tzv. zahradním křesle, do kterého
dostávaly deku. Někdy v něm i spaly.
V klášteře bydlelo asi šest až osm sester z mateřince v Rajhradě. Až se tam vyučily,
pak přišly do Břeclavi. Klášter byl zahradou spojený s farou. V klášteře sestry bydlely,
chodily do rodin, kde je potřebovali. Ošetřovaly nemocné, většinou chodily ke starším
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lidem. Byla to pro rodiny velká pomoc, ti staří také toužily po člověku. Ony to dělaly
s láskou. Ony si neřekly, neptaly, ale on jim každý dal, co mohl, třeba oběd aj peníze.
Ty odevzdávaly matce představené. V případě nouze klášter vydržoval kostel.
Když přišly někde do domu, kde bylo malé dítě, tak to jim bylo vzácné, protože
s dětmi nepřišly moc do styku. K nám chodily jen dvě: Blandýna a Fabiána. Ony chodily
někoho opatrovat do Staré Břeclavi, dozvěděly se, že u nás někdo leží a tak k nám začaly
chodit. A bylo to dobře.
Fabiána byla taková vysoká, hezká. Ta druhá už byla menší a nebyla tak pěkná.
Byly to řádové sestry, ven chodily v černých úborech i na hlavě měly šátek. Bez úboru
snad jen v klášteře vařily. Obě sestry jsem znala, ale vykala jsem jim. Ostatní chodily do
jiných rodin v Břeclavi, Staré Břeclavi a snad i do Poštorné. S ostatními jsem se nedostala
do styku.
Když přicházely, už jsem se na ně těšila. Přes Fabiánu a Blandýnu jsem se znala
s matkou představenou. Ony se učily zpívat naše slovácké písničky a tak jsem k nim
každou neděli ve dvě hodiny chodila do kláštera, kde jsem jim před oltářem zpívala naše
slovácké písničky. Měly tam lavice, na kterých sedávaly. Bylo to krásné. Ony nebyly
z našeho kraje. Mám na to pěkné vzpomínky." 286

5.11 Dalečín
Filiální dům v Dalečíně byl zřízen v roce 1938. Následkem německé okupace byla
činnost přerušena a sestry odvolány. Od 8. března 1948 zde opět působilo pět sester.
Filiálka sloužila jako ozdravovna nemocných sester s menší činností u nemocných
v místě.287 28. února 1950 byla ozdravovna zrušena a všechny sestry z Dalečína
odvolány.288
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5.12 Choceň
Důvodem usazení sester v Chocni byla snaha tamního děkana P. Beneše zabránit
příchodu civilních ošetřovatelek. V lednu 1941 se P. Beneš prostřednictvím zpovědníka
sester v Pardubicích obrátil na generální představenou s žádostí o tři sestry. Matka Rosa
žádosti vyhověla. První tři sestry byly do Chocně poslány 6. února 1941. Nejdříve byly
ubytovány v oddělené části městského chudobince, následně se přestěhovaly do farní
budovy.289
Dne 2. listopadu 1945 koupil pro sestry P. Bezděček domek od Jana Krejčího.290
Po jeho uvolnění a provedení drobných oprav se do něho sestry 27. června 1946
přestěhovaly z doposud obývaných místností na faře. Později získaly od jisté starší paní
další domek se zahradou a stavební parcelou.291
Sestry se při ošetřování nemocných neomezili pouze na samotné město,
ale navštěvovaly i okolní vesnice.292
Svou činnost zde vykonávaly až do 26. září 1950, kdy byly přestěhovány do
Rajhradu.293

5.13 Poděbrady
Poslední filiální dům, který byl zřízen Rosou Vůjtěchovou, zakladatelkou
Kongregace sester Těšitelek, se nacházel v Poděbradech. Byl založen během
probíhajících bojů druhé světové války v době, která byla pro kongregaci nejméně
vhodnou.
V roce 1944 působilo několik sester ve veřejné nemocnici ve Vyškově,
v rajhradském klášteře se nacházel Zaopatřovací ústav Milosrdných bratří, o jehož
chovance se musely sestry starat, a bylo tomu již více než rok, kdy do mateřince přišla
poslední kandidátka. Kvůli tomu měla kongregace nedostatek sester. Přesto Matka Rosa
vyhověla naléhavé žádosti biskupského vikáře Dr. Jana Sobotky a do Poděbrad poslala
na zkoušku sestry Jenovéfu a Blandinu. Ty do města přijely 4. února 1944. Po svém
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příjezdu byly ubytovány v samostatném bytě ve vile, kterou Charitě věnovala slečna
Ludmila Kryšpinová, ředitelka městské školy ve výslužbě. Později měla vila připadnout
kongregaci.294
Církevní povolení ke zřízení domu bylo vydáno biskupským ordinariátem
v Hradci Králové v roce 1944. Po konci války bylo potvrzeno biskupskou konzistoří
v Brně přípisem ze dne 9. srpna 1946. Státní povolení vydal Zemský úřad v Praze
5. června 1944.295
13. září 1950 byly sestry z Poděbrad odvezeny do Rajhradu a jejich dům zabaven
státními úřady.296
Do Poděbrad se sestry vrátily v roce 1972, kdy kongregace zakoupila dům na
jména sester, který měl sloužit jako ozdravovna pro sestry pracující na teplicku. Vnější
činnost nebyla z politických důvodů obnovena. Trvale zde byly přihlášeny sestry
Gonzaga a Stanislava. Po revoluci byla ozdravovna přeměněna na exerciční dům. V lednu
1996 byl dům prodán a sestry se přestěhovaly do Rajhradu.297

5.14 Hradec Králové
Zřízení filiálního domu v Hradci Králové bylo umožněno díky přímluvě
P. Bezdíčka, vícerektora v Římě. Ten přijel do Chocně na návštěvu k příbuzným. Zde se
seznámil s činností kongregace a začal jí podporovat. V roce 1947 přiměl svého strýce
P. Dostála, katechetu ve výslužbě v Hradci Králové, aby sestrám za příznivou cenu
přenechal svou vilku. P. Dostál tak učinil s výhradou, že zde zůstane do smrti bydlet
a sestry se o něho budou starat.298
21. října 1947 odjela Matka Rosa společně s dalšími dvěma sestrami do Hradce
Králové. Po příjezdu zjistily, že v zakoupeném domku nemohou bydlet, protože stávající
nájemkyně se nechtěla vystěhovat. Proto nabídl farář Talacko sestrám jiný byt.299
V březnu 1949 se v domku uvolnil jeden pokoj. Aby kongregace o dům nepřišla,
poslala Matka představená do Hradce další tři sestry. V Hradci Králové tak byla zřízena
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pouze jedna filiálka, ale sestry zde bydlely na dvou místech.300
Přesto, že kongregaci nebyl udělen státní souhlas se zřízením filiálního domu,
setrvaly zde sestry až do 26. září 1950, kdy byly za dozoru státní zmocněnců převezeny
pouze s osobními věcmi do Rajhradu.301

5.15 Slezská Ostrava
Před druhou světovou válkou byla ve Slezské Ostravě usazena Kongregace
sv. Karla Boromejského. Působily zde však sestry německé národnosti, které byly po
válce odsunuty. Jiné sestry je nahradit nemohly. Tím byla přerušena činnost
kongregace.302
Začátkem roku 1948 proto požádal tamní farní úřad sestry Těšitelky, aby v domku
bývalé mateřské školky sester boromejek zřídily stanici pro ošetřování nemocných
v rodinách.303
Matka představená nejdříve pro nedostatek sester žádost odmítla, nakonec do
Ostravy vyslala dvě sestry. Ty do města přijely 3. března 1948. Ihned po svém příjezdu
započaly s ošetřováním nemocných. Zpočátku musely nemocné samy vyhledávat.
Zanedlouho bylo nemocných tolik, že na jejich ošetřování dvě sestry nestačily, proto již
v srpnu přišly z Moravské Ostravy, kde byla filiálka zřízena v roce 1931, další dvě
sestry.304
Filiální dům zde fungoval pouze dva a půl roku. 13. září 1950 byl za dozoru
státních zmocněnců vystěhován a sestry soustředěny v rajhradském mateřinci.305

5.16 Zlín-Kvítkovice
Nejmladší filiální dům sester Těšitelek, který byl založen krátce před nuceným
soustředěním sester v rajhradském mateřinci, se nacházel ve Zlíně-Kvítkovicích. Jedná
se zároveň o vůbec poslední filiální dům v českých zemích, k jehož zřízení byl kongregaci
udělen státní souhlas.
300
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Za usazením kongregace ve Zlíně306 spatřujeme snahu zlínské charity, přivést do
města sestry, které by se ujaly místních chudých. Charita o příchod několika sester prosila
již od roku 1948. Přestože v té době měla kongregace nedostatek řeholnic, přislíbila
Matka představená poslat do města tři až čtyři sestry, jakmile bude nalezena vhodná
budova pro zřízení filiálky.307
Během roku 1949 se uprázdnil byt v sousední obci Vizovicích. Představená
Těšitelek proto požádala o církevní povolení ke zřízení odbočky. To bylo uděleno
arcibiskupským ordinariátem v Olomouci 28. prosince téhož roku.308
Společně s Matkou Martou odjely 9. ledna 1950 tři sestry do Vizovic, aby
připravily vše potřebné pro svou činnost. Po příjezdu zjistily, že byt ve Vizovicích
nevyhovuje potřebám sester. Proto kvítkovický farář nabídl sestrám jiný byt, který se
nacházel v samostatném domku po zemřelém katechetovi.309
Působení sester ve Zlíně trvalo pouze osm měsíců. Stejně jako sestry z ostatních
filiálních domů byly na základě nařízení Státního úřadu pro věci církevní odvezeny v září
1950 do rajhradského kláštera.
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V roce 1950 byl název města Gottwaldov.
Přehled sídel kongregace. 70 s. dále nestr. Gottwaldov-Kvítkovice.
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Kronika kongregace I. díl - vznik a rozvoj kongregace. s. 347.
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Přehled sídel kongregace. 70 s. dále nestr. Gottwaldov-Kvítkovice.
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Závěr
V současné době má Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova 48
řeholních sester. V České republice působí ve třech řeholních domech (Rajhrad, Brno,
Praha) 19 sester. Sídlo generální představené se dnes nachází v Rajhradě. Z organizačního
hlediska je kongregace členěna na českou provincii, slovenskou provincii a argentinskou
oblast. V minulém roce byla ukončena činnost kongregace v italské Trani, kde sestry
působily zejména v tamní nemocnici.
V předkládané diplomové práci popisuji působení Kongregace sester Těšitelek
Božského Srdce Ježíšova od oficiálního církevního schválení nového společenství v roce
1915 až do současnosti, tedy do roku 2014. Zachycuji tak téměř stoletou historii tohoto
řeholního společenství. Neoficiálně však sahá historie kongregace do roku 1913, kdy
papež Pius X. dal ústní souhlas k založení nové řeholní rodiny. V tomto roce také Matka
Rosa, zakladatelka kongregace, přijala do rodícího se společenství první čekatelky.
Věřím, že se mi podařilo předložit historii Kongregace sester Těšitelek uceleným
způsobem. Domnívám se, že má práce splnila vytyčený cíl, a to přiblížit působení
kongregace, přičemž největší důraz byl kladen na působení během nejtěžšího období
kongregace, spočívající v perzekuci sester ze strany totalitního komunistického režimu.
Z dostupných materiálů jsem se pokusil sestavit přehled sester, které do
kongregace vstoupily do konce roku 1945. Tento soupis přikládám jako přílohu
diplomové práce. Jak je z předkládaného seznamu zřejmé, zcela jistě není kompletní,
neboť v některých případech skládání slibů jednotlivých řeholnic znám pouze přibližná
data. Pro jejich neobjektivnost je neuvádím. Díky tomu se otevírá možnost dalším
badatelům, doplnit chybějící informace a případně rozšířit přehled o sestry, které do
kongregace vstoupily až po mnou zaznamenaném období.
Největší přínos diplomové práce spočívá v samotném shromažďování archivních
materiál a jejich následné zpracování. Vzhledem k tomu, že část archivních materiálů je
psána v německé a latinském jazyce, musel jsem prokázat jejich základní znalost. Během
shromažďování informaci jsem také využil dovednosti čtení starých písem, zejména
kurentu, které jsem získal během svého působení v Diecézním archivu Biskupství
brněnského. Při orientaci v archivních fondech byly využity i další poznatky, které taktéž
souvisí s mou prací ve zmíněném archivu.
Dále bych rád vyzdvihl další přínos mého bádání. Ten spočívá ve vyvrácení
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častého omylu, který se týká udávaného počtu vězněných řeholnic kongregace. Publikace
zabývající se perzekucí řeholních společenství, případně vztahu státu a církve po roce
1948, uvádějí pouze jednu vězněnou řeholnici kongregace. Tou měla být generální
představená Marta Vintrová, která byla v procesu s představenými ženských řeholních
společenství odsouzena k trestu odnětí svobody v délce 17 let.
Z kladného vyřízení žádosti o odškodnění za nezákonné věznění (dokument se
nachází v archivu kongregace) se dozvídáme, že další vězněnou sestrou kongregace byla
Adéla Veličová. Ta byla nejprve v období od 22. září 1961 do 4. prosince 1961 držena ve
vyšetřovací vazbě následně od 5. prosince 1961 nastoupila do výkonu trestu, který trval
do 10. května 1962. Rozhodnutím okresního soudu v Teplicích ze dne 9. února 1994 byla
zcela rehabilitována.
Mimo zmíněné setry Martu a Adélu byly vyšetřovány nebo opakovaně
vyslýchány i další sestry. Ve vyšetřovacím spise Marty Vintrové je zmiňováno
i vyšetřování sestry Bonaventury Kristýny Vykonalové. Zda byla tato sestra také
odsouzena, se mi doposud nepodařilo zjistit.
V podkapitole 4.2 diplomové práce, která pojednává o působení kongregace
v Itálii, zmiňuji ilegální přechod hranice Československa sestrou Mateou Verbovskou,
která opustila republiku před hrozícím nebezpečí uvěznění.
V kronice kongregace se dočítáme o opakujících se výsleších generální vikářky
Michaely Urbánkové, která řídila kongregaci v době věznění Marty Vintrové.
Z rozhovoru s Bonifácií Stránskou jsem se dozvěděl, že další sestry byly od vězení
uchráněny pouze zásluhou sester Marty a Michaely.
Výsledky bádání jsou primárně určeny pro sepsání diplomové práce. Ta je určena
všem zájemcům, kteří se chtějí blíže seznámit s Kongregací sester Těšitelek.
Jelikož se jedná o vůbec první rozsáhlejší ucelené dílo zachycující působení
kongregace v celé její dosavadní historii, bude práce sloužit jako výchozí bod pro další
badatele.
Jako další možnost prezentace výsledků dosavadního stavu poznání se naskýtá
uveřejnění vybrané části práce v regionálním nebo místním sborníku, případně časopisu
příslušné vlastivědné, historické nebo jiné vědecké společnosti.
Získané informace budou dále sloužit autorovi práce při pořádání přednášek
zaměřených na církevní dějiny, stejně jako se tomu stalo v případě již v úvodu zmiňované
bakalářské práce “Z historie valtického konventu Milosrdných bratří v 19. a 20. století.”
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Vzhledem k tomu, že na rok 2015 připadá sté výročí založení kongregace, přichází
v úvahu, využití výsledků bádání k vytvoření populárně naučné publikace.

64

Resumé
Má diplomová práce pojednává o působení Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce
Ježíšova v letech 1915 - 2014. Přibližuji počátky kongregace se zaměřením na osobu
zakladatelky Rosu Vůjtěchovou.

Resümee
Meine Diplomarbeit behandelt über die Kongregation der Trösterinnen des Göttlichen
Herzens Jesu in den Jahren 1915 - 2014. Ich näher
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Moravská Ostrava

1931

Tišnov

1931

Velké Meziříčí

1932

Pardubice

1933

Vyškov

1934

Telč

1934

Břeclav

1935

Dalečín

1938

Choceň

1941

Poděbrady

1944

Hradec Králové

1947

Slezská Ostrava

1948

Zlín-Kvítkovice

1950

Příloha č. 1: Přehled řeholních domů kongregace
Zdroj: Literatura a prameny použité pro vypracování práce

Jméno

Od

Do

1. S. M. Rosa Vůjtěchová

14. května 1916

5. září 1945

2. S. M. Marta Vintrová

10. prosince 1945

10. března 1970

3. S. M. Bonifácie Stránská

10. března 1970

14. května 1988

4. S. M. Sarkandra Lázničková 14. května 1988

24. června 1994

5. S. M. Bonifácie Stránská

24. června 1994

17. března 1999

6. S. M. Jindřiška Dvořáková

17. března 1999

5. listopadu 2012

7. S. M. Pavla Pichlerová

24. listopadu 2012 dosud

Příloha č. 2: Posloupnost generálních představených
Zdroj: Literatura a prameny použité pro vypracování práce

Filiální dům
Brno

Počet sester
6

Praha II.

6-7

Praha-Kobylisy

5-6

Kolín

7

Moravská Ostrava

7

Velké Meziříčí

4

Tišnov

3

Pardubice

5-6

Vyškov

3-4

Příloha č. 3: Přehled počtu sester působících ve filiálních domech v roce 1934
Zdroj: Diecézní archiv Biskupství brněnského, fond Biskupský Ordinariát Brno,
inv. č. 1106, sign. C 193/12, kart. 186, s. 214. Výroční zpráva činnosti za rok 1934.

„Porodní asistentka prosila sestry, aby se ujaly mladé matky, která nikoho u sebe
nemá. Ležela nemocná v posteli a z jedné strany plakalo 17 měsíců staré děvčátko se
silnou anginou a zánětem středního ucha a na druhé straně malý hošiček. Byla již celá
zoufalá, nemohla se hnout a muž byl v práci. Neměla nikoho, kdo by jí uvařil, zatopil,
ohřál děvčeti obklady, převinoval hošička a vypral mu prádílko. Sestra se hned pustila do
práce, uvařila, uklidila a obstarala nemocnou i děti, až se během 3 týdnů uzdravila
a mohla opět převzíti svoje povinnosti.“

„Sestry byly volané k šestičlenné rodině. Všecky měli přes 40 horečky a nikdo
nebyl v domě k obsluze. Otec otevřel sestře, ale sotva se potácel. Malé dítě plakalo v koši.
Sestra obsluhovala dítě, dala rychle všem obklady a obstarala celou domácnost. Ve dne
v noci jsme ošetřovaly celou rodinu. Příbuzná, která je přišla navštívit onemocněla taky,
tak že jsme měly o jednu pacientku víc. Po čase se všichni uzdravili.“

Příloha č. 4: Příklady činnosti sester
Zdroj: Diecézní archiv Biskupství brněnského, fond Biskupský Ordinariát Brno,
inv. č. 1106, sign. C 193/12, kart. 186, s. 71.

„Při ošetřování nemocných seznámili jsme se se stařenkou, která chodí o berlích
a bydlí u dcery, která s mužem rozváží uhlí a ona vaří pro celou rodinu. Před lety
vystoupila s Církvi a nechala vypsat všechny děti. Vnoučata měli touhu po náboženství,
proto jsme k ním docházely a připravily je na křest a první svaté přijímání. To přivábilo
i děti ze sousedních bytů, přicházeli poslouchat a učili se také. Přišla i dcera s dvěma
dospělýma dětma a syn, který žil neoddaný se svou družkou a 11 letou dceruškou. Napřed
se smáli, ale pak zvážnili a prosili, abychom jim pomohly vše napravit. Dole v domě bydlel
řezník a jeho 13 leté děvčátko také docházelo, řeklo, že má tolik ráda Ježíška a touží po
sv. Přijímání. Dovolili jí. Babička, obě dcery, syn, zeť i snacha vyplnili návratky do Církve
svaté sobě a všem dětem, učili se náboženství, připravili se na svaté svátosti a nemohli se
ani dočkat, kdy už to bude. Na neděli „laetare“ byla velká slavnost: 6 dospělých se vrátilo
do Církve svaté, 2 manželství napravené, 11 dětí pokřtěných, nejstarší 18 a nejmladší
6 let, 10 prvních sv. přijímání, všichni z jednoho domu. Všichni radostí slzeli a slibovali,
že budou chodit každou neděli na mši svatou.“

Příloha č. 5: Příklad duchovní činnosti
Zdroj: Diecézní archiv Biskupství brněnského, fond Biskupský Ordinariát Brno,
inv. č. 1106, sign. C 193/12, kart. 186, s. 72.

Počet nemocných 1. ledna ..........................................................................................1063
Nových nemocných přibylo během roku.....................................................................5311
Celkem bylo ošetřeno..................................................................................................6374
Z toho bylo:
mužů.................................................................................................................1505
žen....................................................................................................................3996
dětí ....................................................................................................................873
Dle vyznání bylo:
římských katolíků............................................................................................6015
jiných vyznání....................................................................................................295
bez vyznání..........................................................................................................64
Nemoci byly:
chřipky, angíny, nachlazení................................................................................869
různé zápaly.......................................................................................................775
tuberkulóza.........................................................................................................323
mrtvice a různá ochrnutí....................................................................................434
stáří, skleróza.....................................................................................................705
rány, vředy, vyrážky...........................................................................................778
vnitřní rakovina..................................................................................................388
dětské nemoci....................................................................................................184
revmatismus.......................................................................................................670
ostatní...............................................................................................................1248
Ze svěřených osob:
se uzdravilo......................................................................................................3245
zemřelo...............................................................................................................687
převezeno do nemocnice nebo ústavů...............................................................450
ukončeno z jiných příčin....................................................................................450
zbývá na konci roku v ošetřování....................................................................1542

Příloha č. 6: Výroční zpráva činnosti Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce
Ježíšova za rok 1949
Zdroj: Diecézní archiv Biskupství brněnského, fond Biskupský Ordinariát Brno,
inv. č. 1106, sign. C 193/12, kart. 186, s. 154.

Tatrovická škola

1. Tam v Tatrovicích pod lesem - stará škola se skrývá.
Již osm roků bez dětí, - smutně se kolem dívá.

2. Měla přec k dobru sloužiti, - obec ji k tomu postavila.
Nesvornost však a neláska - z práce ji vyřadila.

3. Tak soudí světa hlas, - však jiné jsou soudy Boží.
Pán určil pro ni jiný cíl, - vzácnější úkol ji svěřil.

4. Vždyť sám Svátostný Spasitel - si prostý stánek v ní zvolí
a sester Těšitelek rodinu - tam dle Srdce svého školí.

5. Ta malá, prostá rodina - tři roky světem již bloudí,
však z toho stánku svatého - jí síla, nový život proudí.

6. Již bude brzy tomu rok, - co přišla v ta tichá místa,
by ze školy Mistra Božského vyšla zas silná a čistá.

7. Sám Ježíš učí děti své - choditi cestou kříže,
chce, aby v každé bolesti - k Němu se vinuly blíže.

8. V životě jen stálé loučení, - nic tady trvání nemá,
proto jen stále k nebesům - ať duše naše se zvedá.

9. Ó, děti Boží pochopte - nezměrnou lásku Boží,
která v těch zkouškách života, - pokladny smíru jen zmnoží.

10. Učte se věrně ve škole - Božského Spasitele,
i když jen kříže posílá Vám - milujte vždy Jej vřele.

Příloha č. 7: Tatrovická škola, dochovaná báseň sester
Zdroj: Kronika kongregace II. díl – kongregace pod útlakem totalitního režimu

Řeholní
jméno

Křestní
jméno

Příjmení

Datum
narození

Místo
narození

Valentina

Marie

Ambrozová

10.7.1915 Cetkovice

Michaela

Emílie

Bajnarová

Justina

Alžběta

Bakusová

Sabina

Marie

Balaštíková

5.12.1923 Mutěnice
Valašské
2.1.1910
Příkazy

Plavecké
Podhradie
Dolní
17.11.1911
Cerekev
3.4.1904

Obláčka

22.3.1925
4.1.1936 31.1.1938
1.12.1941

Anežka

Bařinková

Josefa

Žofie

Bradáčová

8.12.1901 Nivnice

Jenovéfa

Cecilie

Bradáčová

20.12.1906 Nivnice

Anežka

Bradová

19.11.1921 Zahrádka

Jiřina

Bohumila

Brandstillerová

23.7.1916 Komňa

Monika

Marie

Buchálková

29.3.1914

Aheophila

Petronila

Burianková

25.6.1886 Řásná

Petronila

Marie

Cahová

22.6.1905

Agnes

Františka

CoudenhoveHonrichs

7.9.1892 Drahotuše

Tekla

Antonie

Čermánková

1.4.1915

Věnceslava

Antonie

Červená

Berchmansa

Marie
Františka

Čuprová

8.7.1934 Patzenthal

4.8.1934

Ladislava

Anežka

Dočkalová

7.1.1907 Hradisko

27.9.1932

Gaudencia

Božena

Dostálová

Felicita

Hermina

Drazkoci

Tadea

Tekla

Elisová

Hedvika

Františka

Filípková

Xaverie

Anděla

Fojtíková

Aloisie

Marie

Foralová

Bartolomea

Karla

Franková

Kristina

Amalie

Gaboriková

Mechtida

Anna

Gabrielová

Tekla

Anna

Gondová

Bohumila

Marie

Hájková

Basilla

Marie

Hájková

31.8.1916

Benedikta

Juliana

Hájková

19.6.1903 Maršovice

17.11.1929

Jeronýma

Marie

Hálová

30.6.1913 Dražovice

14.10.1937

Červená
Lhota

Luka nad
Jihlavou

26.5.1906 Ostrovce

Horní
Štěpánov
Dolné
13.10.1912
Držkovce
9.6.1911

21.9.1898 Sološice

Věčné
sliby

1.12.1941

Efréma

Velké
Bílovice

První
sliby

12.6.1933 1.12.1935 1.12.1941
22.3.1925

3.7.1927

3.7.1933

8.11.1934 30.4.1937 30.4.1938

16.10.1933 11.8.1936 11.8.1942
30.7.1931 16.10.1933
21.10.1917
30.7.1931 31.7.1933
30.3.1917 16.5.1919
4.1.1936 31.1.1938
1.2.1932
30.4.1943

30.7.1931 31.7.1933
30.7.1931 31.7.1933
22.3.1925

3.7.1927

3.7.1933

Starý
16.10.1933 1.12.1935 1.12.1941
Poddvorov
Nedašová
12.12.1913
4.8.1934 11.8.1936 11.8.1942
Lhota
Babice u
5.8.1878
3.10.1916 16.5.1919
Rosic
14.1.1915

12.8.1907 Bludov

19.3.1929

30.11.1918 Kriváň

4.6.1935

2.11.1901 Ohnišťany

14.6.1943

8.10.1931
13.6.1930

7.7.1906 Maršovice
Babice u
Rosic

14.5.1928 13.6.1930
4.6.1935

14.6.1943
1.2.1932

Dolorosa

Marie

Hanáková

Salesie

Anežka

Hanáková

13.2.1911 Šitbořice

11.8.1936

Longina

Růžena

Hanusová

28.8.1901 Nyklovice

19.3.1929

Jana

Anděla
Marie

Hasoňová

25.3.1904 Šošůvka

Gerarda

Františka

Hasoňová

23.4.1911 Šošůvka

14.5.1928 13.6.1930

Klementina

Matilda

Havlíčková

11.3.1900 Kovalovice

13.6.1930 31.7.1933

Ludmila

Františka

Hejlová

21.1.1903 Výprachtice 26.9.1930 27.9.1932

Bartolomea

Josefa

Hnilová

Gabriela

Terezie

Hoblíková

Nepomucena Helena

Holá

27.9.1945

Štítná nad
Vláří
Horní
8.8.1903
Štěpánov
4.1.1913

4.9.1921

27.9.1945
1.2.1932
2.3.1924 neskládala

12.6.1933 1.12.1935 1.12.1941
2.5.1926 16.10.1928 13.10.1934

17.12.1918 Nová Baňa 14.10.1937
Velké
Meziříčí

Marie

Holánková

14.2.1914

Alfonsa

Marie

Holečková

31.8.1895 Ratíškovice

Julie

Otilie

Homová

Salome

Antonie

Horná

30.4.1899

Germana

Eliška

Hrdová

25.2.1912 Brno

Cherubina

Juliana

Hrubá

Helena

Marie Anna Hrubišová

20.3.1913 Kunčice

26.9.1930 27.9.1932

Alžběta

Helena

Hulínová

28.3.1913 Detva

26.9.1930 27.9.1932

Norberta

Karolína

Husičková

Lucie

Marie

Hýblová

Melánie

Božena

Chaloupková

Martina

Marie

Chumelová

1.2.1912 Nosislav

27.9.1932

Fabiána

Anežka

Chytková

6.2.1914 Jindřichov

8.11.1934 30.4.1937 30.4.1943

Blandina

Marie

Imrichová

11.9.1918 Prušánky

Alkantara

Anna

Jahodová

28.7.1918 Těšov

Regina

Viktorie

Jandásková

21.8.1911 Žeravice

Marie

Jandásková

10.10.1921

Anežka

Janousková

25.12.1914 Žeravice

Anežka

Janoušková

25.12.1914

Marie

Jarmarová

Benigha

Apolonie

Irena (Ivana) Anežka

Jašová

27.10.1913 Přerov
Plavecký
Štvrtok

30.10.1896 Markušovce

19.12.1916 Hošťálková
Štítná nad
Vláří
Frankův
12.10.1914
Zhořec
31.5.1911

6.5.1915 Jedlí
20.12.1914

Horní
Radslavice

Anna

Jedličková

Maria

Jooham

Marie

Jounerová

Jana

Hedvika

Junková

16.10.1906 Sokolnice

Dominika

Marie

Junková

27.6.1905 Sokolnice

27.5.1923 8.11.1925 8.11.1931
12.6.1933
4.5.1924

2.5.1926

27.9.1938
2.5.1926 16.10.1928 13.10.1934

4.8.1934 30.4.1937 30.4.1943
12.6.1933
11.8.1936

4.8.1934 11.8.1936 11.8.1942
16.10.1933 1.12.1935 1.12.1941
30.7.1931 31.7.1933

14.6.1937

8.11.1934
4.8.1934 11.8.1936 11.8.1942

22.6.1910 Kobeřice
25.10.1904 Preitenegg
3.5.1915 Jedlí
12.6.1933 1.12.1935 1.12.1941
13.6.1930 27.9.1932

Pavla

Kateřina

Kafková

19.3.1907 Žitková

Albína

Růžena

Kalmusová

17.8.1918 Příbor

4.6.1935

Anselma

Marie

Katrincová

1.3.1916 Rošác

16.10.1933

Pia

Františka

Klímová

9.3.1905 Radostín

30.7.1931 31.7.1933

Klára

Božena

Klímová

24.5.1904 Obyčtov

19.3.1929 31.7.1933

Silvestra

Marie

Konečná

30.1.1913 Brno

Begina

Ludmila

Kostihová

20.1.1901 Příbram

Rafaela

Marie

Kostrhůnová

15.6.1908

Tobia

Justina

Koubková

Joachyma

Anna

Koupá

24.9.1916 Šošůvka

Beáta
(Blanka)

Josefa

Kovačechová

21.4.1913 Ruskovce

Marie

Kozumplíková

5.8.1922 Žeravice

Terezie

Marie

Kratochvílová

23.11.1911 Hroznatín

Lazarina

Marie

Krčová

16.9.1908 Dubnička

Lukásie

Barbora

Krmáčová

15.1.1899 Hriňová

Veronika

Anděla

Kučerová

4.7.1900 Šošůvka

31.5.1918 18.5.1920

Bernarda

Božena

Kučerová

8.8.1898 Šošůvka

28.5.1916 31.5.1918

6.6.1924

Kučerová

29.4.1896 Šošůvka

28.5.1916 31.5.1918

4.9.1921

Margareta

Moravská
Nová Ves

28.10.1909 Přibice

2.5.1894

Horní
Kounice

14.5.1928 13.6.1930

12.10.1940 9.11.1942
19.3.1929
14.10.1937
27.9.1932 13.10.1934
4.8.1934
16.10.1933

12.6.1933 1.12.1935 1.12.1941
30.7.1931 31.7.1933
3.7.1927

Antonie

Františka

Kuderová

Víta

Emilie

Kucharovicová

6.10.1916 Rošác

Boromea

Růžena

Kujalová

18.2.1919 Březí

9.11.1942 27.9.1945

Agata

Helena

Kuricová

23.4.1910 Chrapková

14.5.1928 13.6.1930

Laurencie

Emilie

Kuricová

Gertruda

Růžena

Lapinová

17.8.1911 Chropkové

Otilie

Cecilie

Lepíková

21.10.1903 Metylovice

8.10.1931 16.10.1933

Václava

Marie

Letfusová

17.10.1907 Cetkovice

19.3.1929

Felixa

Marie

Lišková

10.11.1913 Střelná

12.6.1933 1.12.1935 1.12.1941

Martina

Františka

Lysáková

26.3.1919 Bylnice

8.11.1934 30.4.1937 30.4.1943

Irena

Emilie

Maixnerová

25.4.1900

Vendelina

Amalie

Malantová

Bernardeta

Anastazie

Malcová

15.4.1909 Lavičky

27.9.1932 13.10.1934

Rafaela

Marie

Malinská

16.5.1897 Dobrkov

2.5.1926 16.10.1928

Uršula

Magdaléna Matějíčková

10.4.1904 Bludov

17.11.1929

Šebestiána

Blažena

Mátlová

30.3.1915 Popelín

14.10.1937

Josefa

Mifková

21.3.1921 Telnice

Uršula

Anna

Mihálová

Blažena

Marie

Michalicová

10.11.1913 Detva

Dolní
Dobrouč

31.10.1913 Blažice

16.5.1919

1.2.1932

4.9.1921

16.10.1933

8.10.1931 16.10.1933
14.5.1928 13.6.1930 15.5.1936

1.8.1931

13.11.1933 1.12.1935 1.12.1941
27.9.1938

8.2.1915 Nová Baňa 14.10.1937
10.2.1917

Starý
Poddvorov

4.8.1934 11.8.1936 11.8.1942

Tekla

Michalová

21.9.1898 Sološnica

Metodějka

Božena

Míková

4.11.1912 Šakvice

Pavla

Marie

Modračková

Milada

Alžběta

Motlová

Anna

Horní
Kounice
Dolní
20.8.1909
Dobrouč
6.3.1894

Němečková

13.3.1880 Ujkovice
20.8.1908

Detvianska
Huta
Detvianska
19.3.1902
Huta

16.10.1933 1.12.1935 1.12.1941
16.5.1919

4.9.1921 neskládala

30.7.1931 31.7.1933
3.10.1916 21.10.1917

4.9.1921

Rosalie

Emílie

Nociarová

Filipa

Anna

Nosálová

Petra

Marie

Notová

5.3.1905 Detva

22.3.1925

Cecilie

Marie
Valerie

Pavlíčková

1.1.1914 Břešť

4.6.1935

14.6.1943

Majela

Štěpánka

Pelánová

23.12.1909 Přeskače

11.8.1936

27.9.1945

Vojtěška

Terezie

Petruchová

23.12.1911 Kněždub

27.9.1932 13.10.1934

Anna

Písková

24.4.1910 Jihlava

Rosalie

Pohanková

29.3.1913 Žeravice

Ludmila

Pokorná

Emilie

Poláchová

Růžena

Poláková

Andrea

Marie

Prátová

Protasie

Anežka

Pražáková

18.1.1917 Jeníkov

17.9.1938

Barbora

Dorota

Priadková

15.6.1903 Detva

22.3.1925

Justina

Alžběta

Rakusová

Marka

Helena

Rašová

Albrechta

Františka

Rendová

Jakoba

Růžena

Lucie

Juliána

Elekta

27.9.1932 13.10.1934
3.7.1927 17.11.1929 16.11.1935
3.7.1927

3.7.1933

4.1.1936
30.7.1931

7.9.1912 Hodice
26.2.1903 Zborov
1897 Bučovice
9.7.1912 Starovičky

13.6.1930 27.9.1932
16.5.1919

4.9.1921

14.10.1937
3.7.1927

3.7.1933

4.1.1936
4.5.1911 Pudměřice

3.7.1927 17.11.1929 16.11.1935

10.10.1908 Lipinka

11.8.1936

Roupcová

30.8.1895 Jakubov

4.9.1921

Cecilie

Sadílková

29.1.1916 Krhová

4.1.1936 31.1.1938

Štěpánka

Helena

Sekerešová

28.6.1910 Detva

Karla

Anna

Sisková

Žofie

Anna

Skružná

Antonie

Marie

Slabá

14.8.1905 Hrutov

Augusta

Marie

Slámová

16.4.1916 Němčičky

Anežka

Slánská

15.6.1915

Kolumba

Marie

Slováková

15.5.1908 Kladné

27.9.1938

Anuntiáta

Františka
Jarmila

Slováková

18.10.1915 Kladné

14.10.1937

Karolína

Stejskalová

Bonifacie

Anežka

Stránská

Sarkandra

2.3.1924 27.2.1930

8.10.1931 16.10.1933

4.1.1936
19.11.1913 Praha

11.8.1936
3.7.1927 17.11.1929 16.11.1935
30.7.1931 31.7.1933

3.11.1896
28.12.1922 Dalečín

1.12.1941

Marie Anna Suchá

17.10.1919 Babice

14.10.1937

Františka

Marie

Svatošová

11.11.1895 Cerhonice

Sarkandra

Vlastimila

Svobodová

26.9.1908 Velešovice

4.9.1921
4.8.1934

9.1.1927

9.1.1933

Magdalena

Marie

Svobodová

21.1.1911 Blízkov

Filomena

Marie

Svobodová

19.1.1916

Damiána

Marie

Sýkorová

17.2.1913 Olší

Žofie

Sýkorová

11.5.1916 Olší

Scholastika

Jindřiška

Sýsová

Kateřina

Ludmila

Šebelová

18.6.1895 Vavřinec

20.5.1917 16.5.1919

Gertruda

Olga

Ševčíková

27.4.1898 Ždár

16.5.1919

Stanislava

Berta

Ševčíková

14.9.1896 Ždár

20.5.1917 16.5.1919

Serafina

Anna

Šídlová

19.6.1895 Kladeruby

Blanka

Anna

Šimková

27.6.1920 Selčany

14.10.1937

Kalista

Matylda

Šimoníková

8.3.1912 Popov

16.10.1933

Ludvíka

Josefa

Šimůnková

12.11.1917 Nová Baňa 14.10.1937

Perpetua

Marie

Šmerdová

18.12.1919 Pozořice

Donata

Františka

Šobáňová

15.1.1910 Těšov

Cyrilla

Marie

Štefková

Cecilie

Marie

Šulcová

Ambrozie

Hedvika

Švrčková

17.11.1923

Karla

Marie

Tekačová

15.12.1902 Teplička

22.3.1925

Andrea

Ludmila

Tesaříková

19.10.1919 Havřice

8.11.1934

Vincencie

Marie

Tesařová

29.5.1913 Přešovice

Berta

Emilie

Tlašková

19.7.1914 Košeca

Borgia

Filomena

Trefíková

Gonzaga

Marie

Trnková

2.3.1912 Hroznatín

12.6.1933 1.12.1935 1.12.1941

Kanisia

Františka

Trnková

21.10.1914 Hroznatín

4.8.1934 11.8.1936 11.8.1942

Jana

Třeštíková

22.10.1916

Marie

Tůmová

Marie

Tůmová

11.3.1907 Kněžice

Michaela

Anděla

Urbánková

31.5.1904 Svatoslav

14.5.1928 13.6.1930

Prokopa

Tekla

Urbánková

15.9.1914 Šitbořice

31.7.1939 1.12.1941

Kateřina

Lumila

Vajíková

6.6.1906

Loučka u
Vizovic

14.5.1928 13.6.1930

Magdalena

Marie

Vašíčková

3.6.1894 Šošůvka

21.10.1917 18.5.1920

Teresie

Josefa

Vašíčková

31.12.1892 Šošůvka

28.5.1916 31.5.1918

Emilie

Anežka

Vaverková

8.1.1904 Horní Bory

Zdislava

Marie

Vavříčková

19.9.1910 Zdeslavice

Julie

Adela

Veličová

Matea

Anna

Verbovská

Viléma

14.6.1937

Starý
31.10.1939 1.12.1941
Poddvorov

6.7.1899 Brťov

4.8.1934
17.11.1929

4.9.1921
4.5.1928

2.5.1926 16.10.1928 13.10.1934

14.10.1937
12.6.1933 1.12.1935 1.12.1941

8.7.1913 Velké Hoste 30.7.1931 31.7.1933
23.8.1908 Všejany

28.10.1913

Starý
Poddvorov

Starý
Poddvorov

14.5.1928 13.6.1930
1.12.1941
3.7.1927 neskládala

16.10.1933 11.8.1936 11.8.1942
1.12.1941
4.8.1934 11.8.1936

Horní
Bečva

5.5.1925 Horní Pěna

1.12.1941

6.6.1924

27.9.1932 13.10.1934
4.6.1935

14.6.1943

Horní
Štíťary

8.11.1934 30.4.1937 30.4.1943

27.2.1908 Inaszo

3.7.1927 17.11.1929 16.11.1935

8.4.1919

Horní
Štěpánov

Žofie

Ludmila

Veselá

12.1.1919

Karolina

Anna

Veselá

1.10.1913 Kamenice

Borka

Vilhanová

11.9.1902 Hriňová

Marta

Maria

Vintrová

24.6.1902

Hyeronýma

Anna

Vintrová

Kamila

Aloisie

Vítová

23.4.1910 Hodov

Marie

Vočková

11.4.1910 Štěpánov

Pelagrie

Božena
Františka

Vojáčková

1.2.1933 Přerov

16.10.1933 1.12.1935 1.12.1941

Konstancie

Anna

Vráblíková

31.5.1913 Těšov

12.6.1933 1.12.1935 1.12.1941

Michaela

Anděla

Vrbánková

31.5.1904 Svatoslav

14.5.1928

Anežka

Vrbková

14.2.1902 Pikárec

Valburga

Julie

Vrbová

26.2.1921 Mutěnice

Brigita

Ludmila

Vtípilová

Angela

Vůjtěchová

Rosa

Barbora

Vůjtěchová

Ignacia

Anežka

Výborná

Petrovice u
Brna
Petrovice u
16.4.1909
Brna

18.10.1909 Žďárec
Vobora u
Radobytce
Vobora u
25.10.1870
Radobytce
18.6.1872

2.3.1902 Praha

Bonaventura Kristina

Vykonalová

Horní
19.10.1913
Štěpánov

Tomásie

Anna

Vyžrálková

26.7.1914 Drahonín

Božena

Zachová

13.7.1909 Bochovice

14.10.1937
9.11.1942 27.9.1945

16.5.1919

4.9.1921

2.5.1926

4.8.1934
13.11.1933 1.12.1935

1.12.1941
8.10.1931 16.10.1933
20.5.1917 31.5.1918

3.9.1921

14.5.1916 14.5.1916 14.5.1918
27.5.1923 8.11.1925 8.11.1931
11.8.1936
4.1.1936

27.9.1945

Příloha č. 8: Přehled sester, které do kongregace vstoupily do konce roku 1945
Zdroj: Literatura a prameny použité pro vypracování práce

Obr. příloha č. 1: Sestra Rosa Vůjtěchová v řeholním hábitu Kongregace sv. Karla
Boromejského
Zdroj: Archiv Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě

Obr. příloha č. 2: Matka Rosa Vůjtěchová, zakladatelka sester Těšitelek
Zdroj: Archiv Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě

Obr. příloha č. 3: Brněnský biskup Pavel hrabě Huyn
Zdroj: http://www.biskupstvi.cz/brnensti-biskupove

Obr. příloha č. 4: Erb biskupa Huyna
Zdroj: Biskupství brněnské. Brno: Biskupství brněnské, 2000. s. 62.

Obr. příloha č. 5: P. Bernard Šustek O.S.A.
Zdroj: Archiv Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě

Obr. příloha č. 6: Matka Marta Vintrová, 2. generální představená
Zdroj: Archiv Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě

Obr. příloha č. 7: Matka Bonifácie Stránská, 3. a 5. generální představená
Zdroj: Archiv Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě

Obr. příloha č. 8: Matka Sarkandra Lázničková, 4. generální představená
Zdroj: Archiv Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě

Obr. příloha č. 9: Matka Jindřiška Dvořáková, 6. generální představená
Zdroj: Archiv Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě

Obr. příloha č. 10: Sestra Anežka Františka Coudenhove-Honrichs
Zdroj: Archiv Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě

Obr. příloha č. 11: Sestry působící v nemocnici ve Vyškově
Zdroj: Archiv Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě

Obr. příloha č. 12: Sestry odcházející do nemocnice v Teplicích
Zdroj: Archiv Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě

Obr. příloha č. 13: Sestry před odchodem do Rudníku u Vrchlabí
Zdroj: Archiv Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě

Obr. příloha č. 14: Původní rajhradský klášter
Zdroj: Archiv Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě

Obr. příloha č. 15: Interiér původního klášterního kostela
Zdroj: Archiv Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě

Obr. příloha č. 16: Vstupní portál původního kostela
Zdroj: Archiv Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě

Obr. příloha č. 17: Oprava kláštera po druhé světové válce
Zdroj: Archiv Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě

Obr. příloha č. 18: Klášter po odchodu ČSLA
Zdroj: Archiv Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě

Obr. příloha č. 19: Interiér kostela po odchodu ČSLA
Zdroj: Archiv Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě

Obr. příloha č. 20: Dnešní podoba interiéru kostela
Zdroj: Archiv autora

Obr. příloha č. 21: Vstupní portál klášterního kostela
Zdroj: Archiv autora

Obr. příloha č. 22: Původní mateřinec v Brně
Zdroj: Archiv Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě

Obr. příloha č. 23: Filiální dům v Břeclavi
Zdroj: Archiv Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě

Obr. příloha č. 24: Filiální dům ve Velkém Meziříčí
Zdroj: Archiv Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě

Obr. příloha č. 25: Filiální dům v Poděbradech
Zdroj: Archiv Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě

Obr. příloha č. 26: Charitní domov pro řeholnice v Jiřetíně pod Jedlovou
Zdroj: Archiv Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě

Obr. příloha č. 27: Nový Charitní domov v Jiřetíně pod Jedlovou
Zdroj: Archiv Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě

Obr. příloha č. 28: Medailka kongregace
Zdroj: http://www.tesitelky.eu/content.php

