
Zakladatelka Kongregace sester
sv. Cyrila a Metoděje





⦿3. 3. 1878 narozena v Krčmani u Olomouce
⦿4. 3. 1878 křest ve kostele Nanebevzetí Panny 

Marie ve Velkém Týnci u Olomouce
⦿Zbožná rodina – dvě tety z matčiny strany jako 

dominikánské terciářky
⦿Rodiče vlastnili velkou usedlost – ztráta 

majetku, odcizení otce
⦿Dva bratři – Josef (kněz) a Alois
⦿Péče o děti – pouze matka
⦿V 8 letech – výchova v penzionátu v Sloupnici 

(sestry sv. Karla Boromejského) ☺





⦿Zájem o unionistické hnutí  
A. C. Stojan (1851 – 1923)

⦿1885 - Apoštolát sv. C+M
⦿Rozvíjet jejich odkaz
⦿Misie mezi odloučenými 

Slovany

⦿Nástupce arcibiskupa 
Stojana
Leopold Prečan



⦿1924 – Družina Cyrillo-Methodějská
⦿Zámek ve Skaličce u Hranic
⦿4. 7. 1925 – ústav v Brně, Lerchově ulici
⦿28. 9. 1925 – správa exercičního domu 

Stojanov
⦿30. 10. 1927 – vlastní dům na Velehradě
⦿8. 9. 1928 – schválení Kongregace sester 

sv. Cyrila a Metoděje – zakladatel Jan Šrámek
⦿Vytvoření stanov – Metoděj Marvan





⦿Patronka – P. Maria Bolestná
⦿15. 8. 1930 – skládá spolu s 15 novickami první 

sliby
⦿Stává se první generální představenou 

kongregace
⦿Počet sester rychle vzrůstá: po 10 letech čítá 

kongregace 110 sester
⦿Rozšíření působišť ještě před válkou: 

Ernestinum v Budeníčkách, Charitas Praha
⦿Od r. 1933 – působení na Slovensku

(Povážské Podhradí)





⦿rok 1948 – pronásledování: zrušení komunit, 
zestátnění gymnázia v Brně

⦿28. 9. 1950 – internace v B. Vodě (47 sester)
⦿Zákaz otevření noviciátu pro 16 kandidátek
⦿Sídlo generální představené – Velehrad, častá 

korespondence
⦿19. 6. 1961 – odchod do Bílé Vody: s. Marie se 

starými a nemocnými sestrami odchází do Bílé 
Vody 

⦿Rekonstrukce domu v Bílé Vodě 
⦿8. 9. 1962 – vysvěcena nová domácí kaple, 

zasvěcená P. Marii Bolestné a Sv. Kříži 



Před opravou… Po opravě…

Domácí kaple



⦿12. 3. 1963 – v 85 letech s. Marie umírá
⦿15. 3. 1963 - reqiuem v Bílé Vodě – pražský 

biskup František Tomášek
⦿S. Marie převezena na Velehrad
⦿16. 3. 1963 - pohřeb vedl prelát František 

Cinek
⦿Tělo pohřbeno na velehradském hřbitově 

v sesterském hrobě





⦿„Pojmenovávala věci pravým jménem, moudrá, 
energická žena, která neplýtvala slovy.“ (s. 
Petronie)

⦿„Matinka byla přísná, ale sestry měla ráda. 
Dávala jim drobné dárky – bonbóny, aby jim 
přilepšila v těžkých obdobích.“ (s. Ivana)

⦿„Měla odhad na lidi, věděla, co v které sestře 
je, dar rozpoznávání. Z každé nové příchozí 
sestry měla velikou radost, zajímala se o 
člověka, pohostinná.“ (s. Kamila)

⦿„Velmi uctívala dušičky, nosívala růženec a 
modlívala se na chodbě. Měla v oblibě Pražské 
Jezulátko.“ (s. Vítězslava)




