
9. října 2019 uplyne 165 let ode dne, kdy do Horažďo-
vic připutovala komunita Školských sester de Notre 
Dame ze svého prvního řeholního domu z Hyršova na 
Domažlicku. Do Horažďovic tehdy dojelo sedm sester, 
pět čekatelek a osmadvacet chovanek. K  této událos-
ti Josef Beran, pozdější kardinál, napsal: „Několik vozů 
bylo naloženo a po vzývání sv. Archanděla Gabriela se 
vyjelo. Cesta velmi dobře míjela. Všechny byly velmi ve-
selé, hlavně chovanky, jimž přestěhování zvláštní radost 
působilo. V několika hodinách byla cesta zdolána. Vše 
očekávalo s velikým napětím, kdy vozy zastaví u klášte-
ra. Konečně. Všechny slezly a rozhlížely se. Poloha kláš-
tera byla hezká. Okolí malebné. Ó, jak chudobně uvnitř 
to vyhlíželo! Někde scházela okna i dveře. A co se týká 
zařízení pokojů? Našel se jeden stůl o třech nohách, ani 
jedna židle k  sedění. Ke skrovnému obědu, který byl 
po příjezdu připraven, bylo prostřeno na jedné truhle. 
Nábytek do světnic byl totiž teprve v  práci. Pro noční 
odpočinek byly jen slamníky. Ale všichni byli spokoje-
ni. Všechno připadalo tak přirozené a klášter byl nazván 
pro velkou chudobu Betlém.“

Klášter a Kongregace Školských sester  
de Notre Dame v Horažďovicích
U příležitosti 165 let od úředního schválení  
Kongregace a příchodu řeholních sester  
do Horažďovic.

„Konat co nejvíce dobra.“ 
(Blahoslavená Alexie Le Clerc)

„Toliko svou přízeň, pouze a jen svou lásku,
jen ty, ó Pane, jen ty mi dej.
A když budeš můj, ale i já Tvůj,
jen tehdy se stanu navždy šťastným.“ 
(Gabriel Schneider)

Kongregace Školských sester vychází myšlenkově 
a  spirituálně z  odkazu francouzského řeholního řádu 
Kanovnic svatého Augustýna založeného roku 1598 
knězem svatým Petrem Fourierem a duchovní mystič-
kou blahoslavenou Alexií Le Clerc. Cílem založení nové 
řehole byla snaha zajistit pro dívky ze sociálně slabších 
rodin erudované, avšak dostupné vzdělání. Revoluční 
rok 1789 však další působení řádu ve Francii znemožnil. 
Roku 1834 povolil bavorský král Ludvík I. činnost nové, 
„následovnické“ kongregaci založené blahoslavenou 
Karolinou Gerhardinger. Toto nové uskupení fungovalo 
po vzoru francouzských Kanovnic svatého Augustýna 
a provozovalo dívčí školu s penzionátem. Zájem o tuto 
formu vzdělání byl enormní a počet jednotlivých domů 
v  Bavorsku rostl. Rozvoj nové kongregace však poza-
stavilo období tzv. „Kulturkämpfu“, Bismarkova režimu, 
který byl namířen proti katolické církvi. 

Českou Kongregaci Školských sester de Notre Dame za-
ložil kněz Gabriel Schneider, narozený 20. března 1812 
v Křemži na Českokrumlovsku.
Ač limitován chabým zdravím, ukázal se býti silnou 
osobností nejen po stránce morální, ale i  organizační. 
Po studiích a  vysvěcení na kněze působil nejprve jako 
kaplan na Českobudějovicku, posléze v chodských ob-
cích Mrákově a Klenčí. Byl sice znám jako skvělý kazatel, 
ale s místním obyvatelstvem se dostával často do sporů 
ohledně moralistických požadavků. Během působení 
na Chodsku viděl Gabriel Schneider zásadní problém 
tehdejší společnosti – podcenění významu ženy a jejího 
vzdělávání. Po svém příchodu do Hyršova dospěl k my-
šlence založení nové kongregace. To se po nezměrném 
úsilí podařilo 15. srpna 1853. Hyršov se tak stal prvním 
mateřincem nové Kongregace Školských sester de Notre 
Dame. Zájem o vzdělání dívek z venkova byl tak silný, že 
ještě téhož roku Gabriel Schneider zakoupil pro potřeby 
Kongregace i za cenu zadlužení bývalý klášter františkánů 
a minoritů v Horažďovicích. 

Klášter v Horažďovicích
Horažďovický měšťan Theodorik, zvaný Mečíř, roku 
1330 založil na své náklady kostelík Archanděla Micha-
ela. Před rokem 1500 zbudoval majitel horažďovického 
panství – nejvyšší zemský sudí Království českého – Půta 
Švihovský z  Rýzmberka na stejném místě kostel nový, 
spojený s přilehlým klášterem františkánů. Roku 1504 byl 
Půta v kryptě kostela pohřben. Dochoval se jeho skvost-
ný náhrobek z  červeného mramoru, který je ceněnou 
ukázkou pozdně gotické funerální plastiky. 
Po příklonu rodu Švihovských k učení Jednoty bratrské, 
františkáni klášter opustili. Po bitvě na Bílé hoře, roku 
1622, noví majitelé Šternberkové, kteří zakoupili panství 
jako konfiskát, do Horažďovic povolali minority. 
Ti zde působili až do roku 1814 a to v souvislosti s ome-
zujícími reformami Josefa II. Poté byl areál kláštera uží-
ván k hospodářským účelům, a to až do příchodu Škol-
ských sester.
 
Působení Kongregace v Horažďovicích
Sestry přišly do Horažďovic na podzim roku 1854. Záhy 
byl do horažďovického kláštera přeložen z Hyršova i je-
jich mateřinec. Horažďovice se tak staly centrálou celé 
kongregace. Generální představenou byla zvolena Tere-
zie Franz původem z Drážďan. Za účasti českobudějo-
vického biskupa Jana Valeriána Jirsíka byl 29. října kláš-
ter vysvěcen. 

Tablo horažďovických sester z roku 1909. 
Zleva v první řadě Ct. Mater Luca, předešlá generální představená,  
Ct. Matka Cyrila, Marie Petra.  
V horní řadě zleva Marie Gerarda, Marie Qualberta. 
Z fondu mateřince Kongregace v Hradci Králové.

Kolorovaná pohlednice klášterního kostela kolem roku 1910. Budova školy 
v popředí je již po nástavbě třetího patra.

Luneta z minoritského cyklu: nasycení zástupu řádových bratří; autor nezná-
mý, olejomalba na plátně, datace mezi 1721–1733, rozměr 303 × 145 cm, 
restaurováno 2018

Zakladatel Kongregace páter Gabriel Schneider, podobenka po roce 1867, 
olejomalba na plátně. Obraz z fondu mateřince Kongregace v Hradci Králové

Téhož roku získala Kongregace i úřední schválení k pro-
vozování vzdělávacího ústavu. 
Po nákladné renovaci zubožený kostel získal v roce 1862 
nové zasvěcení – Nanebevzetí Panny Marie. 

Dobou největšího rozkvětu Kongregace se stala první po-
lovina dvacátého století. K  23. říjnu 1928 uvedl kanovník 
a biskupský vizitátor, místní rodák Antonín Polánský po pro-
vedení vizitace, že Kongregace měla více než 950 členek. 

Luneta z minoritského cyklu: setkání členů tří žebravých řádů; autor nezná-
mý, olejomalba na plátně, datace mezi 1721–1733, rozměr 303 × 145 cm, 
restaurováno 2018



Co však činilo Kongregaci mimořádnou byl její propraco-
vaný vzdělávací systém. Kongregace provozovala dětské 
útulky, školy obecné, měšťanské, jednoleté učební kurzy 
a  sestry se věnovaly i  soukromé výuce hudby či jazyků. 
Kongregační školy byly otevřené pro dívky všech vyznání 
či národností. Šlo sice o školy soukromé, tedy placené, ale 
dívky ze sociálně slabších vrstev měly značné úlevy, či byly 
vyučovány a ubytovány v penzionátu bezplatně. 
Ve „Farním věstníku“ z  roku 1928 vyšel následující in-
zerát: „Ústav Školských sester de Notre Dame v Horaž-
ďovicích poskytne Vašim dcerám potřebné vzdělání pro 
život. Má svůj vlastní dívčí penzionát opatřený všemi 
moderními vymoženostmi. Chovankám umožněn pohyb 
po rozsáhlých zahradách ústavních. Penzionát chovanek 
opatřen jest moderně zařízenými koupelnami. Vzdělání 
dívek jest zaručeno tím, že ústav má svou vlastní čtyřtříd-
ní školu občanskou, opatřenou právem veřejnosti. Dívky 
se vzdělávají ve vaření a  samostatném vedení domác-
nosti, v jemném vyšívání, jakož i šití prádla a šatů. Ústav 
má dále školu jazyků (francouzština, angličtina, němčina), 
školy hudby a zpěvu, školu zručného psaní na stroji dle 
soustavy desetiprsté, těsnopisu. Všechny učitelky těchto 
škol mají státní diplomy o svém vzdělání.“
Kongregace záhy expandovala do celého tehdejšího Čes-
koslovenska. Jednotlivé domy byly rozděleny do provincií: 
českobudějovické, mariánskolázeňské, pražské a  novo-

mestské (Nové Mesto nad Váhom). Speciální misionářská 
provincie, omažská, vznikla na území USA roku 1910.
Historicky prvním působištěm Kongregace na území 
USA byl „Hessounův sirotčinec“ na předměstí St. Louis. 
Dle pramenů z roku 1940 čítala historicky provincie čes-
kobudějovická 36 domů, mariánskolázeňská 25, pražská 
46, novomestská 6, omažská 13. 
Kongregace neobohatila Horažďovice jen po stránce 
duchovní či edukační, ale i po stránce architektonické. 
3.  února 1927 započala výstavba klášterní nemocnice, 
tzv. útulku, domu určeného pro klidný život sester ne-
mocných či vyššího věku. Stavba i  na tehdejší poměry 
probíhala velmi rychle a slavnostní svěcení proběhlo již 
4. prosince téhož roku. Iniciátorem této stavby byl spi-
rituál kláštera Jan Komrska z  Hlupína. Roku 1933 byl 
objekt doplněn o kapli. Dnes budova slouží potřebám 
„Nemocnice následné péče – Léčebna dlouhodobě ne-
mocných Horažďovice“. 
V roce 1934 sestry nechaly zbudovat kongregační sou-
kromý hřbitov pod vrchem Loreta. Do té doby pohřbí-
valy na městském hřbitově při kostele svatého Jana 
Křtitele. První pohřbenou na novém hřbitově byla sestra 
Marie Alexie, poslední sestrou Marie Kateřina Kovaříko-
vá, která zemřela 26. května 1950. Významným aktem se 
stala i stavba nové modernistické věže klášterního kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie. 

Ta započala 14. září 1934, a byla završena svěcením no-
vých zvonů 1. května 1935 za účasti vyšehradského pro-
bošta, místního rodáka, Františka Vaněčka. Poprvé zvony 
zněly již 8. 4. 1935 a vyrobila je dílna Rudolfa Pernera za 
24.000 Kč.

Za druhé světové války
Dobu rozkvětu pozastavila druhá světová válka. Po záboru 
Sudet byly na tomto území postupně zabrány a omezová-
ny na činnosti veškeré kongregační domy a sestry musely  
Sudety opustit. Došlo k  rekvírování čtyř zvonů (Vojtěch 
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Osobní věci Marie Fabioly Dítkové z koncentračního tábora Ravensbrück: 
šaty s textilním páskem, šitíčko, plechové hrníčky a lžíce, růžence vyro-
bené ze šňůrky a z chlebové střídky, darovaný křížek od spoluvězeňkyně 
Miluše Benešové. Z fondu mateřince Kongregace v Hradci Králové.

Snímání zvonů 
z věže klášterního 
kostela 1. 4. 1942

Klášterní kostel po roce 1935 
s novou modernistickou věží od 
architekta Viléma Pejši z Písku. 
Stavbu vedl horažďovický stavitel 
František Listopad.

Generální představená Marie Fabiola 
Dítková před zatčením v roce 1943. 
Z fondu mateřince Kongregace z Hrad-
ce Králové.

Budova klášterní nemocnice, tzv. útulku po roce 1927

Chovanky klášterní školy v zahradě v roce 1927

Školské sestry s dětmi 
Indiánů v Jižní Dakotě 
v roce 1937, misijní sta-
nici a škole Panny Marie 
Lurdské v Porcupine 
(Our Lady of Lourdes 
Elementary School).
Z fondu mateřince 
Kongregace v Hradci 
Králové

Pohlednice s klášterním komplexem mateřince se zahradami 
a hospodářským zázemím před rokem 1920

Interiér klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie kolem roku 1930

Známky pilnosti z klášterní školy, dar od Miloslavy Veringerové,  
roz. Štěpánové z Boubína

Chanovský, sv.  Jan Nepomucký, sv.  Václav, Maria) z  věže 
kostela pro válečné potřeby.
K tomuto období máme doloženo 150 řeholních domů, 
v  nichž působilo téměř 1 200 sester. V  Horažďovicích 
tehdy pobývalo 154 sester a  26 novicek. 10.  prosince 
1943 byla zatčena generální představená Marie Fabiola 
Dítková. Po výsleších v  Praze byla vězněna v  Terezíně 
a koncentračním táboře Ravensbrück. 
V září 1944 zabavila německá armáda tzv. útulek pro potře-
by veterinární laboratoře. Následně již přišly sestry o větši-
nu areálu kláštera. V roce 1944 zde bylo 180 sester ve dvou 
domech, a v roce 1945 v jednom domě 86 profesek.
Krátce po skončení války se sestry do Horažďovic navrátily, 
a to včetně generální představené Marie Fabioly Dítkové, 
která útrapy věznění přežila. V  roce 1946 zde bylo 143 
profesek a 78 novicek ve dvou domech – klášteře a útulku.
Nejprve přistoupily k opravě škod způsobených poby-
tem německých vojáků a útoky amerických bombardérů 
na nedaleké vlakové nádraží a železniční trať. Poté obno-
vily chod kláštera i své vzdělávací aktivity.

V období reálného socialismu
Vše změnil 25. únor 1948 a nástup socialistického reži-
mu. Nastaly tvrdé zásahy do života řeholních uskupení. 
Nejprve došlo okresními úřady 22. srpna 1949 ke zru-
šení klášterní školy. Hlavním argumentem bylo, že žád-
ná sestra neopustila řeholi a  nepožádala o  převod do 

státní učitelské služby. Zároveň úřady dohlížely na fi-
nanční hospodaření Kongregace a znemožnily jí naklá-
dání s majetkem. V srpnu 1950 byly sestry z Horažďovic 
deportovány. Do roku 1993 ústředí Kongregace sídlilo 
v přidělené budově v Javorníku u Jeseníka. Úředně je 
od 1. 1. 1994 novým centrem generální správy Kongre-
gace a mateřincem Hradec Králové.
Po deportaci sester z  Horažďovic sloužil vlastní klášter 
potřebám Československé lidové armády a  tzv. útulek 
nejprve jako sídlo Okresního Národního výboru posléze 
jako léčebna.
Sestry se navrátily do Horažďovic 29. srpna 1998. Dnes 
obývají část druhého poschodí bývalé školní budovy. 
Moderní interiér je doplněn kaplí blahoslavené Alexie 
Le Clerc. Dnešní horažďovická komunita čítá čtyři sestry. 
Pomáhají při správě farností na Horažďovicku, zajišťují 
výuku náboženství a jazyků, pečují o duchovní vývoj dětí 
v mateřských školkách. Přímo v klášteře realizují oblíbe-
né víkendové pobyty pro mládež – tzv. „víkendovky.“
Kromě Horažďovic a mateřince Hradce Králové dnes pů-
sobí sestry ještě v Praze a Českých Budějovicích. 

Kongregace Školských sester de Notre Dame
U Soudu 813/7, 500 03 Hradec Králové
Blatenská 309, 341 01 Horažďovice
www.notredame.cz

Městské muzeum Horažďovice
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