
                                                         Životopis 

 

 

                                      Jana Dominika Růžena Bohušová 

 

 

          Narodila se  21.12.1954 ve Frýdku, dnes Frýdek Místek. Na svět přišla v okolí Mariánského 

kostela, takže jí bylo jasné,že ji bude Panna Marie chránit celý život. Byla v pořadí třetím dítětem, 

bratr a sestra jsou o 7 a 9 let starší. Měli ještě jednoho sourozence, který zemřel krátce po narození, 

protože nebyla antibiotika. 

         Rodiče byli hodní a starostliví. Chránili ji, protože vyrůstala v těžkých pro společnost 50. 

letech. Ovoce a jídlo nebylo samozřejmostí, takže se všichni snažili navzájem si dělat radost. Byla 

vychovávána v pravdě. V této době se však lidé báli mluvit, a proto ji babička upozorňovala, aby 

byla opatrná, když říká pravdu. Musí vědět komu, kdy a jak říkat pravdu. Maminka studovala 

Pedagogickou fakultu, Jana byla velmi zvídavé dítě, a tak ve 4 či 5 letech studovala s ní. Později se 

učila hrát na klavír, věnovala se zájmům výtvarným i sportu. 

        V roce 1968 bylo Janě 14 let a rodiče ji vzali na velkou pouť do polské Čenstochové,která se 

tam koná každého 15.8. Při mši svaté se otočila k Panně Marii a prožila něco nepopsatelného. Do té 

doby nikdy nechodila do kostela. 21.8.1968 došlo k okupaci Československa vojsky pěti armád. 14 

letá Jana tuto dobu  vnímala, všude viděla tanky a vojáky a v rádiu hlásili, že naši zemi někdo 

okupuje. Nicméně byly prázdniny, takže si pouze pamatuje, jak nosila vojáčkům něco dobrého k 

jídlu. Později si uvědomila, že sami komunisté se vpádu polekali a začali vůči společnosti 

postupovat velmi tvrdě. 

         Po studiu gymnázia se nedostala na lékařskou fakultu, a tak studovala půl roku Báňskou hutní 

školu v Ostravě. Bavila ji matematika a deskriptiva. Na Lékařskou fakultu UK pak nastoupila na 

obor pediatrie. Studovala ráda, setkala se zde s různými profesory, v mysli jí zůstal pan profesor 

Čihák, se kterým se ještě jednou setkává v době, kdy už byla ve službách církve. 

        Po ukončení studia pediatrie pracovala 9 let jako dětská lékařka. 

S láskou pečovala o novorozeňátka. Připravovala jim mikulášskou nadílku. V té době se setkává s 

otcem Jiljím a ten ji nasměruje do dominikánského řádu. Slib čistoty uzavře tajně ve sklepní kapli v 

Plzni 21.8.1988, a to navěky. 

          Rok 1989 prožívala v práci, sledovala demonstrace proti režimu a věděla, že je jen otázkou 

času, kdy komunismus padne. 

       V roce 2011 nějaký čas pečovala o nemocného bývalého prezidenta pana Václava Havla, který 

byl ryzím člověkem. Vnímala, že se stal prezidentem, když byla svatořečena Anežka Česká a že 

zemřel v roce  800.výročí umrtí sv. Anežky. 

       V současné době pracuje v Arcibiskupském paláci u pana kardinála Dominika Duky. Jejím 

životním krédem je pravda a pokora. 


