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Je to česká kongregace, založená r. 1853 
P. Gabrielem Schneiderem v Hyršově na Do-
mažlicku. Kongregace se velmi rychle rozší-
řila po celých Čechách. Věnovala se výchově 
a vzdělávání dívčí mládeže.
V jižních Čechách působí sestry v současné 
době na třech místech – v Českých Budějovi-
cích, v Horažďovicích a v Kardašově Řečici.

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Zdejší 11členná komunita se skládá z dvou 
akčních stařenek a devíti mladších sester, 
které působí:
- v domě „U sv. Josefa“, kam též patří Církev-
ní mateřská škola; 
- na Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna,
- na základních školách při výuce nábožen-
ství. 
Sestry také pořádají víkendová setkání pro 
dívky, duchovní obnovy ve farnostech, se-
tkání pro ženy a vedou praktický kroužek 
pro děti z 1. stupně ZŠ. Mnohé sestry konají 
službu naslouchajícího ucha pro potřebné.
Všechny pracovní dny je slyšet v domě „U sv. 
Josefa“ dětské šveholení, v úterý zpěvy - pra-
videlně se zde schází pěvecký sbor Gabriel.
K domu patří ubytovna pro vysokoškol-
ské studentky a ateliér Barevný kolo v čele 
s Evou Drančákovou.

Kongregace školských sester de Notre Dame

HORAŽĎOVICE
V roce 1854 se stal původně minoritský 
klášter v Horažďovicích mateřincem (tj. do-
mem, kde sídlí generální představená) Škol-
ských sester de Notre Dame. Postupně zde 
vznikaly školy (od mateřské až po měšťan-
skou), pensionát, noviciát a roku 1927 byl 
vybudován nový dům („útulek“) pro staré 

doučují zájemce z řad školní mládeže anglič-
tinu nebo matematiku. V domě probíhají také 
kulturní akce jako koncerty duchovní hudby, 
vánoční besídky dětí z mateřské školy u sv. 
Josefa až po svatodušní opékání buřtů nebo 
setkání mladších sester z ostatních komunit. 

S. Invencie 

Sestry z horažďovické komunity se svými svěřenci a místním farářem P. Petrem Koutským.

a nemocné sestry. 
V roce 1950 byly sestry násilně vystěhovány 
a objekt převzala armáda. 
V 70. letech 20. století ve farnosti několik 
měsíců působily 2 sestry, které ale bydlely 
na faře.
Roku 1998 se do Horažďovic sestry vrátily. 
Od té doby je posláním tříčlenné komunity 
pomoc ve farnosti - sestry vyučují nábožen-
ství, konají víkendová setkání pro děti a mlá-
dež, jsou nablízku nemocným v nemocnici 
- LDN i v pensionu pro seniory, pracují v ma-
teřské škole, pořádají s farníky pravidelná 
duchovní setkání...

KARDAŠOVA ŘEČICE
V současné době žije v Kardašově Řečici 
21 sester. Sestry zde prožívají zasloužený 
odpočinek v krásném prostředí bývalého 
zámku s rozlehlým lesoparkem. Dům slouží 
jako charitní domov pro řeholnice. Starší ses-
třičky obětují své modlitby a utrpení zvlášť 
za děti a mládež a svými denními přímluvami 
za potřeby církve a celého světa mají podíl 
na vykupitelském díle Kristově. Mladší sestry 


