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  ,,Jedno malé děvčátko nám zemřelo, takže jsme v rodině byli čtyři.“ 

A takhle začíná příběh Sestry Marie Brigity Čechové, která v 17 letech vstoupila do kongregace 

Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Dnes je již v důchodu, ale stále se o klášter stará. 

 

Brigita Čechová prožila dětství za druhé světové války a nerada na to vzpomíná.  

,,No tak nálety byly, to jsme třeba měli vyučování a teďko sirény začaly, tak jsme museli utíkat ze školy.“ 

 Otec sestry Brigity spolu s jejími bratry poslouchali cizinecký rozhlas.  

,,Tak já jsem musela hlídat, bydleli jsme u silnice, a tak jsem musela třeba v zimě vzít sáně a hlídala jsem, 

aby někdo neposlouchal, protože to bylo dost slyšet, tak aby nás někdo neudal.“  

,,Tak vlastně jsem chtěla být sestřičkou už od jedenácti let, měla jsem tetu v Praze, tady v Břevnově je 

takzvané Vincentinum, kde byli imobilní pacienti, tělesně i duševně nemocní, a byla jsem tam na návštěvě 

přes prázdniny. Od té doby jsem si myslela, že budu také sestřičkou, a že budu konat dobro.“ 



Od té doby chtěla pomáhat druhým. Nebylo pro n

v klášteře.  

,,A zvláštní je, že po roce 2000, když jsme jednou projížděli Šternberk

ústavu, byla tam jedna taková malá šikovná holčička, jmenovala se Alena Klechová.“

Od té doby chtěla pomáhat druhým. Nebylo pro ni těžké se vzdát rodiny, protože měla 

,,A zvláštní je, že po roce 2000, když jsme jednou projížděli Šternberk, tak jsem 

, byla tam jedna taková malá šikovná holčička, jmenovala se Alena Klechová.“

 

 

těžké se vzdát rodiny, protože měla její část 

tam chtěla zastavit, v tom 

, byla tam jedna taková malá šikovná holčička, jmenovala se Alena Klechová.“ 



Sestra Brigita se vrátila po 50 letech a ptala se, jestli ještě žije holčička, o kterou se starala a měla ji moc 

ráda. Odvětili, že ano.  

,,A samozřejmě, ona taky už zestárla a teď se na mně podívá a říká:,,Brigita.“ 

Když pracovala v Hraběticích, tak brala děti na odpolední vycházky, a při jedné z nich ztratila v lese 

bystrého hluchoněmého Jarouška. 

,,A teďko přijdeme na náves, tam byl kostel a od toho kostela Jaroušek pěkně běží k nám.“  

Poselství sestry Marie Brigity Čechové je: 

,,Co jste udělali jednomu z bratří mých nejbližších, mně jste učinili.“ 

,,Každý se má snažit, aby dělal více dobra než zla.“ 

 


