
Sestra Václava Dudová  

Životopis 

 

Sestra Václava Dudová se narodila 12. 7. 1947 v obci Pravonín nedaleko Vlašimi. Měla 

dvě mladší sestry Vlastu a Ludmilu a z Pravonína má na dětství hezké vzpomínky. Její 

maminka Vlasta a pracovala v zemědělství. Když bylo malé Václavě 5 let, komunisté 

jim sebrali všechen majetek. Museli se proto přestěhovat do Prahy, kde maminka 

vykonávala pomocné práce. Tatínek Josef byl vyučený řezník, ale v Praze pracoval 

v potravinářství.  

V Praze sestřička chodila do základní školy a poté do Střední všeobecně vzdělávací 

školy v Praze 10, kde roku 1965 maturovala. Chodila do Sokola, dále ji bavilo plavání 

a zajímala se o výtvarné umění. S kamarádkou a sestrami často navštěvovala muzea a 

výstavy, nejvíce se jí líbily obrazy Adolfa Kosárka. 

Sestřička chtěla jít na vysokou školu, ale místo toho šla hned pracovat do 

ekonomického oddělení v Pragokoncertu. Zde měla příležitost setkat se se známými 

herci jako s Martinem Růžkem, Františkem Smolíkem nebo Marií Rosůlkovou. 

Rodiče ji odmalička vedli k víře. Už jako malá se chtěla stát řádovou sestrou. Tento sen 

se jí vyplnil, když se roku 1969 stala členkou Kongregace sester svatého Cyrila a 

Metoděje na Velehradě. Tehdy přijala své řeholní jméno Václava.  

Roku 1985 se na Velehradě konala velehradská pouť, na kterou přijel i kardinál 

Agostino Casaroli. Přivezl s sebou Zlatou růži. Tu věnoval Velehradu papež Jan Pavel 

II. jako obrovské ocenění a vyjádření mimořádné papežské přízně.  Před mší svatou se 

konaly proslovy komunistů, při kterých přítomní lidé protestovali. 

V listopadu 1989 se sestřičkám podařilo dostat do Říma, kam s nimi jel i budoucí 

olomoucký biskup Josef Hrdlička. Zde se setkala s mnoha Čechy, kteří žili v emigraci. 

Taky za nimi přišel budoucí kardinál Tomáš Špidlík, který jim oznámil, že v Německu 



padla Berlínská zeď. Ten samý měsíc se sestřička zúčastnila Anežské mše v Praze a 

poté i velkého shromáždění na Letné.  

Od roku 1994 do 2011 byla provinční představenou a pobývala v Brně, kde sestřičky 

zakládaly školy, například osmileté Cyrilometodějské gymnázium nebo Střední 

pedagogickou školu.   

V současné době žije sestra Václava v klášteře na Velehradě. Zasloužila se zde o 

vybudování chráněného bydlení, kde se sestry starají o osoby s tělesným nebo lehkým 

mentálním postižením.  

Téměř celý svůj život se řídí velmi krásným pravidlem: „Na světě nejsi pro sebe, ale 

pro druhé!“ 


