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8. A 



• 1. Řeholnice je: 

a) žena, co pracuje na řeholi 

b) je členka ženského církevního řádu, která se řídí předepsanými pravidly, která se 
k tomu zavázala řeholními sliby 

c) kytka rostoucí především ve stromových patrech tropických pralesů a džunglí Jižní 
Ameriky 

• 2. Věčné sliby obsahují: 

a) souhlas s životem v chudobě, čistotě a poslušnosti 

b) souhlas se zákony České republiky 

c) slib, že daná osoba přestane lhát 

• 3. Co znamená S. M. před jménem řeholnice? 

a) Scheineess Moaughther 

b) Strašná Mahulena 

c) Sestra Marie 

• 4. Kolik let měla nejstarší řeholnice na světě? 

a) 111 let 

b) 92 let 

c) 108 let 

 

 



ŘEHOLNICE 

• členka ženského církevního řádu, která se řídí předepsanými 

pravidly, řeholí 

• zavázala se slavnými řeholními sliby 

• zejména v církvi římskokatolické a pravoslavné 

• řeholnice se mají řídit evangelijními radami chudoby, čistoty a 

poslušnosti, k nimž se zavazují řeholními sliby 

• řeholní roucho (tradičně se nazýval hábit) 

• v současné době se používají spíše slova řeholní oděv nebo řeholní šat 

• konají charitativní činnost v nemocnicích, ozdravovnách, sirotčincích, v 

ústavech pro tělesně a duševně postižené nebo učí a vychovávají dětí 

ve školách a jiných zařízeních 

• věnují  se hlavně modlitbě 

 

 



ŘEHOLNÍ SLIBY  

Láska Boží, 

která se zjevila v Ježíši Kristu, 

a kterou oslavujeme v Eucharistii, mě nutí, 

abych svým odevzdáním 

odpověděl na Boží dar. 

 



SESTRA MARIE BRIGITA 
ČECHOVÁ 

*13. listopadu 1931,  Jaroslavice u Zlína 

• 16. července 1949 vstoupila do kláštera, do 
kongregace Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského 

• její otec byl zemědělec 

• měla čtyři sourozence – dva chlapce a dvě dívky 

• jedna dívenka jim bohužel zemřela 

• od svých 11 let chtěla být v klášteře 

• odposlouchávala cizinecký rozhlas 

? Víš, co je to kongregace? 

•  sdružení více samostatných klášterů jednoho řádu 

 

 

 



PROČ CHTĚLA BÝT SESTROU?  

• její teta byla ve Vincentinu 

• byla na návštěvě u tetičky, kde se jí natolik líbilo, že se v budoucnu 

chtěla stát řádovou sestrou 

• později soustředila svůj život na vstup do kláštera – nehledala další 

zájmy 

• v roce 1948 vstoupila do Vincentia = domov pro osoby se zdravotním 

postižením 

 



• 1. Řeholnice je: 

a) žena, co pracuje na řeholi 

b) je členka ženského církevního řádu, která se řídí předepsanými pravidly, a 
která se k tomu zavázala řeholními sliby 

c) kytka rostoucí především ve stromových patrech tropických pralesů a džunglí Jižní 
Ameriky 

• 2. Věčné sliby obsahují: 

a) souhlas s životem v chudobě, čistotě a poslušnosti 

b) souhlas se zákony české republiky 

c) souhlas s tím, že daná osoba přestane lhát 

• 3. Co znamená S. M. před jménem řeholnice? 

a) Scheineess Moaughther 

b) Strašná Mahulena 

c) Sestra Marie 

• 4. Kolik let měla nejstarší řeholnice na světě? 

a) 111 let 

b) 92 let 

c) 108 let 

 

 



DĚKUJEME ZA POZORNOST  
 



ODKAZY 

• https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eholnice 

• https://olser.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=425200 

• https://cs.wikipedia.org/wiki/Kongregace 

• https://olser.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=425200 
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