
Sestra Marie Stella Mrtvá 

Marie Mrtvá se narodila 27.  března 1927 v Troubkách u Přerova, kde bydlela s rodiči a osmi 

sourozenci, v současné době žije jen její bratr. Její rodiče byli malorolníci, tatínek byl navíc 

obecní tajemník. Své dětství prožila většinou doma, navštěvovala školu měšťanku 

v Tovačově. Po ukončení měšťanky nastoupila na dívčí církevní gymnázium v Olomouci-

Řepčíně. Roku 1947, když ji bylo dvacet, se rozhodla stát se řeholní sestrou, což u ní nebylo 

nic neobvyklého, protože její bratr byl knězem a členem řádu saleziánů a její sestra byla 

řeholnicí z Notherdamek. O dva roky později už byla oblečená jako řeholní sestra s dalšími 

šestnácti dívkami.  

Roku 1950 byl komunisty zrušen řepčínský klášter a sestry byly vyvezeny z kláštera do 

Bohosudova v severních Čechách. Odkud pak byly přesunuty do Varnsdorfu, kde vyráběly 

punčochy. Po roce je rozdělili a sestra Stella byla převezena do Texlenu v Trutnově, kde šila 

hlavně ševcovské zástěry. Roku 1958 ji přesunuli do Střelic u Brna, do ústavu pro mentálně 

postižené děti, kde měla na starost 17 mentálně postižených dívek. Roku 1968 byla 

přesunuta do Opavy, do domova důchodců, kde na půl úvazku dělala zdravotnici a na půl 

úvazku dělala skladnici potravin. Do roku 1985 dělala chrámovou službu v Broumově, 

konkrétně se podílela na výrobě hostií. Pak opět byla převezena do Litoměřic, kde zůstala až 

do roku 1999, kde vykonávala domácí práce pro místního kněze. Téhož roku se vrátila zpět 

do Olomouce, ale už ne do řepčínského kláštera, ale do řeholního domu na Smetanovu ulici, 

kde žila 14 let spolu s dalšími řeholními sestrami. Až nakonec roku 2013 byla převezena do 

Střelic, domova pro přestárlé řádové sestry, kde je již už pátým rokem. 

V současné době se věnuje modlitbě a odpočinku, na svůj dlouhý a strastiplný život 

vzpomíná s klidem v duši a vírou, že vše bylo v rukou Božích a vše se dělo tak, jak mělo. 

A nakonec její životní motto zní: Panna Marie mě vede a přivede mě do nebe. 


