
Slavíme                           výročí FMA ve světě





Svatý Jan Bosko (1815-1888) a svatá Marie Dominika Mazzarello (1837-1881) 
založili dne 5. srpna 1872 Kongregaci Dcer Panny Marie Pomocnice – FMA.



První čeští salesiáni začali od roku 1927 
rozvíjet své dílo na Moravě ve Fryštáku 

pod vedením prvního českého inspektora 
P. Ignáce Stuchlého, SDB.

Když se dobrodinci ptali P. Stuchlého, 
kdy začne s dívkami – budoucími Dcerami 
Panny Marie, odpovídal, že tak za 5, 10 let...



Prvními českými Dcerami Panny Marie Pomocnice se staly

Sen P. Ignáce se však nesplnil a vše dopadlo trochu jinak: 
dvě dívky z Moravy se rozhodly, že čekat nebudou a pojedou hned za FMA do Itálie.

Anežka Holíbková
(29. 3. 1908 – 26. 2. 1990) 

Františka Janáková 
(1. 7. 1917 – 16. 4. 2007).



sestra Anežka HOLÍBKOVÁ (1908 – 1990)
misionářka v Brazílii 

- v roce 1926, když jí bylo 18 let, odjíždí do Itálie                                                           

s výpravou českých chlapců

- přes velké počáteční těžkosti i neznalost řeči vytrvá 

v povolání a později odchází na misie do Brazílie, kde také zemřela 

- byla víckrát ředitelkou a později inspektorkou

- v roce 1958 se účastnila generální kapituly FMA v Itálii. Během tohoto pobytu   

v Evropě se chtěla zastavit ve své vlasti, ale od hranic se vrátila s nepořízenou. 

Za maminkou se už nikdy nedostala… 



- v 18 letech r. 1935 odjela za doprovodu I. Stuchlého do Turína

- v roce 1939 odjela do misií na Kubu. Tam jako učitelka a vychovatelka                                                          

v základní škole, na internátě a v oratoři. 

- od roku 1944 působila v Dominikánské republice.

- ve svém novém domově byla velmi známá a ctěná. Její bývalé žákyně a studentky ji měly rády a často       

ji navštěvovaly. I přes svůj pokročilý věk pomáhala, kde mohla. 

- v městě Moca, kde žila několik posledních let, dostala dokonce od primátora „Řád města“

- zemřela ve městě Santo Domingo ve věku nedožitých 90 let. 

sestra Františka Janáková (1917 – 2007)
misionářka na Kubě a v Dominikánské republice



Salesiáni usilovali o to, aby tu mohly být sestry salesiánky. Byla možnost, aby odjely do Itále, 
to však stihly pouze 3 dívky:
- 1947 - Anna Otradovcová na formaci do Turína 
- 1948 - Alena Vojtková na formaci na Slovensko
- 1949 - Věra Vorlová na formaci do Turína

Pro další dívky komunismus v únoru 1948 zabránil vstupu do formace. 



Mezi dívky, které navštěvovaly
různé kroužky 

nebo byly v tomto období nějak 
v kontaktu s bratry salesiány patřily:

Dorotka Matušková,
Marie (Mařenka) Poděbradská,

Helena Koutecká
a sestry 

Marie a Anna Netušilovy.

Další dívky se scházely v různých skupinách, věnovaly se mimo jiné katechezím, prázdninovým 
chaloupkám, apod.. Nikdo jim nemohl nic slíbit. Založení Kongregace FMA bylo v nedohlednu.



Významnou roli v našich počátcích měli bratři salesiáni. Formace sester probíhá tajně. 

V roce 1968 se stává 
inspektorem salesiánů 
P. František Míša, 
zvaný Dominus, který 
velmi usiloval o 
přítomnost FMA v ČR.

Prvním „magistrem“ FMA se stal salesián P. Ladislav Vik, SDB 
a jeho asistentem P. Miloslav Frank, SDB.“



9. prosince 1978
na verneřické faře začal 

„oficiálně“ 

noviciát pro první 
formační skupinu.

Fara ve Verneřicích (foto v srpnu 2019)



6. prosince 1980 
složily své první sliby

Marie Hušková
Jana Tauchmanová

a Nika Zímová

Tím vzniklo české dílo 
Dcer Panny Marie Pomocnice. 



Mezitím se uskutečňovala formační setkání s dalšími děvčaty. Formační schůzky se konaly 2x za měsíc. 
Místem schůzek byl nejčastěji byt u sester Netušilových v Praze – Kobylisích,
potom byt P. Topinky v Praze – Holešovicích. 

Maru Kotvrdová

Lída Němcová

Zdeňka Kůsová

A možná je tu i Markéta 
Zyková, ale to nevíme 

jistě!

Dokonce se některé novicky 
dostaly na krátkou návštěvu 
do noviciátu do Polska.
Poznáte je?



5. Srpna 1989 skládaly své věčné sliby:
Vlasta Frkalová
Jitka Fišerová
Markéta Zyková  

sestry Zdeňka Kůsová, Lída Němcová 
a Maru Kotvrdová své první sliby



17. 11.  1989 
přišla 

sametová 
revoluce 

a všechno 
se změnilo.



Rozhovor s Nikou Zímovou



leden 1990 – Ministerstvo kultury legálně uznává činnost Kongregace Dcer Panny Marie

září 1990 – začínáme žít v komunitách: Praha Karlín a Kobylisy, Brno, Hradec Králové

září 1993 – rok zakládání
- Praha - dvouletá Dívčí katolická škola 
- Praha  - církevní mateřská školka Laura
- Hradec Králové – Církevní dívčí internát, vyučování na Bigi

1994 – v Brně se končí s prací ve Stanici a začíná spolupráce se Sales. střediskem 
mládeže

1995 – 15. 8. založena česko-litevská vizitatorie P. M. Neposkvrněné – v Hradci Králové 
– nová přestavená: Mercedes Alvarez

leden 1991 – Brno – Stanice sociálních služeb pro děti - pod městským úřadem

A jak se dílo rozvíjelo po pádu komunismu?



A jak se dílo rozvíjelo po pádu komunismu?

1996 – založení komunity v Plzni – na pozvání biskupa Františka Radkovského, 
založení střediska volného času pro děti a mladé.

1999 – založení komunity v Ostravě Zábřehu – na pozvání biskupa Františka Lobkowitcze. 
Založení střediska volného času pro děti a mladé.

2009 - Založení komunity na Litvě v Kaišadorys

2017 – v Plzni nám biskup svěřil Pastorační centrum Skvrňany (alternativa farnosti)



BRNO HRADEC KRÁLOVÉ PLZEŇ PRAHA - KARLÍN PRAHA - KOBYLISY

- Salesiánský domov mladých   

- výuka na Církevní základní škole 

nebo Biskupském gymnáziu

- katecheze ve farnosti a ve škole

- Delegátka ve společenství ASC 

(Hradec Králové)

- výuka na hudební nástroje

- dobrovolnictví v Azylovém domě 

pro Matky s dětmi

- Spolupráce se SDB                    

v salesiánském středisku mládeže  

a ve farnosti (kroužky, animátoři, 

akce, účetnictví, sv. přijímání 

nemocným, apod.)

- Animátoři SAŠA

- výpomoc s účetnictvím u SDB

- delegátka ve společenství ASC 

(Letovice)

- spolčo žen

- internetová pastorace

- spolupráce se salesiány        

v Salesiánském centru 

a ve farnosti

- inspektoriální dům sester 

salesiánek

- vedení inspektorie –

inspektoriální ekonomka 

- Církevní střední škola Jana 

Boska, obor ošetřovatel a 

pečovatel

- Domov mládeže – pro 

středoškolačky a VOŠ

- ubytování pro VŠ

- Církevní mtřeská škola

- Animátoři

- Spolupráce se Salesiánským 

centrem v Kobylisích

- výuka na ZŠ v Karlíně

- výuka náboženství na ZŠ

- Středisko mládeže

- Pastorační centrum. 

- katecheze v domě i v jiné 

farnosti

- program „Pod jednou střechou“, 

tj. ubytování pro studentky VŠ

- spirituálka a učitelka na 

Církevní ZŠ a SŠ v Plzni-

Slovany

- spolupráce se SADBA -

Cagliero.


