
Paní Alenko, už při telefonickém domlouvání rozhovoru jsem vycítila, že moc 
nechcete mluvit o sobě, ale hlavně o činnosti společenství. Přesto Vás 
poprosím o přiblížení Vašeho osobního příběhu, protože určitě odtud všechno 
začalo…  

Když mi bylo 58 let, zemřel mi manžel. Měli jsme krásný vztah. Když jsem zůstala na 
hřbitově sama, neměla jsem nikoho, na koho bych se obrátila. Znala jsem celé 
pasáže z Bible – zvláště nadějný závěr z Jóba, také ze Žalmů. Tam všude stojí: 
Neboj se! Já tě držím. Pomůžu ti. Zastanu se tě. A přesto jsem neviděla nikoho 
konkrétního, kdo by mi pomohl. Začalo mi to šrotovat v hlavě a říkala jsem si: tady mi 
něco nesedí. Asi rok se to ve mně bilo. 

Rodina nezafungovala? 

Situace byla o to těžší, že mi zůstala na starosti jedenáctiletá vnučka, kterou jsme si 
s manželem jako tříletou osvojili poté, kdy na následky kriminálního činu zemřela její 
maminka – naše jediná dcera Petra. Protože otec malého děvčátka měl jiné zájmy, 
Kamilka se tehdy k nám naplno upnula. Začala nám říkat maminko a tatínku a prožili 
jsme společně šťastná léta rodinného života. Manžel, hluboce věřící člověk, byl po 
těžké operaci hrtanu a Kamilka se svou povahou sluníčka, hodně přispěla ke 
zlepšení jeho zdravotního stavu. Po letech se ale jeho nemoc vrátila, a když zemřel, 
zůstala jsem s Kamilkou sama. 

Kromě ovdovění vás tedy předtím postihla smrt dítěte. Co je horší? 

Jednoznačně dítě. Po ztrátě dcery jsem se velice upjala k Písmu. Bylo to těžké 

období. Bolest ze ztráty dítěte je hrozná. Prožila jsem si své “temné noci“ a stalo se 

mi několikrát, že jsem chápala stav, kdy to to člověk chce zabalit. Zároveň tam 

přichází síla odněkud a ani nevíte odkud. Všechno děláte nějak mechanicky. Ale 

hlavně jsme na to tehdy byli dva. Kdežto po smrti manžela jsem o tuto oporu přišla. 

Zůstal mi velký dům a rozlehlá zahrada. Nevěděla jsem, co si s tím počít. Přátelé mi 

radili, ať to prodám. Tak jsem řekla Kamilce: Budeme mít nový domov. Ona to 

nechápala: Jaký nový domov?, ptala se. No koupíme si nový byt nebo dva, můžeme 

jeden pronajímat, budeme mít penízky a můžeme spolu cestovat, snažila jsem se ji 

nadchnout pro svůj plán. Podívala se na mě a řekla: Mami, ale domov, to je ten 

ořech, kde mám houpačku. Domov je potok, kde si hraju s holkama. Domov je Norbi 

- to byl polský kněz, kterého si velmi oblíbila. Domov jsou tady ty slípky, které jsme 

tam tehdy ještě měli. Já jsem si uvědomila: to mám té holce vzít i toto vnější bezpečí, 

které tehdy měla? Tak jsem se rozhodla, že se budu snažit, co to půjde, dům se 

zahradou udržovat. Byla to otročina. Život v montérkách, s rýčem a s hráběmi v ruce. 

Pozemek má dva tisíce čtverečních metrů. Dnes jsem vděčná, že jsem to zvládla, ale 

tehdy jsem vůbec nevěděla, kde začít.  

Co se ve vás odehrávalo? 

Dostavoval se vztek, ale i celá škála dalších emocí, které člověk musí prožít. Rok se 

to ve mně nějak bilo, pořád jsem se vracela k Písmu, z toho jsem čerpala. Mám ráda 

lidi, mám dobré přátele, ale tímto jsem se musela prokousat sama. Tato společnost 

nevychovává lidi k tomu, aby si uměli poradit se smrtí a s tím, co ji provází. Lidi jsou 



v rozpacích, jestli mají na pozůstalého mluvit, nebo mlčet. Raději se vyhnou. A to je 

škoda. Mám přítelkyni v Holandsku, nedávno také ovdověla a tak jsem hned pátrala, 

jak je to ve světě. Sdělila mi, že tam tři měsíce chodí za pozůstalým člověkem někdo 

z farnosti a jenom se třeba ptá: nepotřebuješ něco? Nakoupit? Uvařit oběd? Nejen, 

že máte obrovskou citovou abstinenci, chybí vám pohlazení, nebo jen to, že někdo 

vedle vás dýchá, to zoufale schází.  

Kdo vám hodil ten záchranný člun? 

Nesly mě modlitby mnoha lidí včetně karmelských kněží. Po roce od úmrtí manžela 

k nám do farnosti přišel jako kněz otec Josef Nuzík. Měla jsem u něj životní zpověď a 

on mi naslouchal. Pofňukávala jsem si. Neutěšoval mě. Ale potom: Paní Panáková, 

mohla byste zařídit to a to? Zaměstnával mě. Najednou jsem neměla mnoho času na 

nic jiného. Takže jsem vlastně začala zapomínat na svoji bolest a pracovala jsem pro 

lidi ve farnosti. Organizovali jsme spoustu zájezdů, známí se na mě obraceli, když 

bylo potřeba uspořádat nějakou hostinu. S odstupem času musím vyhodnotit, že mi 

tento způsob vedení velice vyhovoval.  

Také jste v poměrně pokročilém věku absolvovala teologickou fakultu. Co vás 

přimělo ke studiu?   

Už během manželství jsme prodali televizi a čas jsme hodně vyplňovali duchovní 

četbou. Napadlo mě víc si své poznání rozšířit. A tak jsem v 63 letech zahájila 

pětileté studium teologie, což pro mě bylo obrovským životním darem. Doporučila 

bych to všem, kdo chtějí hlouběji duchovně žít. Osobnosti vyučujících a jejich 

přednášky byly pro mě nesmírným obohacením. Už ve druhém ročníku jsem se 

začala teoreticky zabývat tématem péče o vdovy a vdovce, protože mě zaujalo 

zjištění, že když jezuité někam přišli, první co bylo, postavili kapličku a dům pro vdovy 

a siroty. Já jsem na to při jedné z přednášek nevěřícně namítla: „To není možné. U 

nás se církev o vdovy nestará. To, že můžou zdobit kostel, je málo. Ovdovělý člověk 

potřebuje povzbudit spirituálně!“ Tak o tom napište, řekl přednášející. A to byl impuls. 

Pak už jsem za tím tématem cílevědomě šla, sháněla jsem knihy. Při studiích jsem 

hodně čerpala z děl církevních otců: Jana Zlatoústého, Ambrože, Augustina, 

Tertuliána. Oni psali vdovám nádherné listy. Jan Zlatoústý říkal: Dva roky truchlení a 

dost nebo se v tom utopíš! Protože když se do toho smutku člověk tvrdě ponoří, už 

se z toho nevyhrabe. Úplně ho to pohltí. 

Mimochodem je dnes jiný názor na doporučenou dobu truchlení? 

Hledala jsem si zdroje i v zahraniční literatuře a u každého je to jinak, ale myslím si, 

že ty dva roky by měly být přiměřené. Prázdné místo v srdci zůstane, ať chcete, nebo 

nechcete. Jsou lidé, kteří mají urnu doma, osobní věci zesnulého si ponechávají 

desítky let. Myslím si, že to není v pořádku. Říká se: Poklady patří do země. V tom je 

velká moudrost. Prožít dva roky silných emocí: vykřičet, vyplakat, vynadávat, 

všechno musí ven, jinak to zůstane ve vás. Po smrti Petry mi taky někteří radili: ty 

nesmíš plakat, máš tady malou holku. Ale to je nesmysl, to by byla lež. I 

psychologové radí nechat smutek pořádně vykvasit. A pak tu realitu přijmout. Já jsem 

dva roky nebyla schopná napsat do nějakých formulářů, že jsem vdova, moje srdce 

to nepřijímalo. Potom jsem se s tím srovnala. Víte, já mám ten velký dar, že jsem dítě 



naděje. Já sice padnu, ale Bůh mi dává sílu se docela rychle postavit. Možná za tím 

jsou hodiny a hodiny modliteb na kolenou. Ale pak je tu ještě to, že mi byli do cesty 

posláni lidé, kteří mi velmi pomáhali svým duchovním vedením. A taky mám jednu 

výhodu, že rychle odpustím. 

Na téma vdovství jste obhájila diplomovou práci. Co potom následovalo? 

Hned po promoci jsem jela za otcem arcibiskupem a představila mu svoji vizi. Řekl 

mi: Výborně, máte mé požehnání. A tak jsem začala objíždět v okolí kostely a po mši 

svaté jsem tam vždy přednesla, že jsme založili společenství vdov a vdovců a že 

jsme otevření lidem, kteří ztratili partnera. Za tři měsíce se nás na poutním místě 

Svatý Hostýn sešlo 80 a v dubnu, tedy za necelý rok už nás tam bylo skoro 300. Tři 

roky jsem takto pracovala z domu, ale potom jsem našla zázemí ve zlínské klášterní 

budově Regina. Jsme registrování jako právní spolek. Dostali jsme od církve počítač. 

Byla jsem šťastná, že si nás konečně všimli.  

Mám takovou otázku „ze života“. Manželství nebývají vždy jen šťastná a 
idylická, často jsou plná různých neshod a napětí. Je obvyklé, že si ti, kdo 
zůstanou, po odchodu své „druhé polovičky“ teprve naplno uvědomí, co ztratili 
a teprve potom jim dojde hodnota soužití, kterou si předtím neuvědomovali?  

Vyslechla jsem stovky příběhů, protože si hodně věcí sdělujeme navzájem ve 

společenství. Vtom některá paní řekne: „Děvčata, já vám tak závidím. Nemám na co 

vzpomínat. Celých čtyřicet let chlast, nadávky a někdy i bití“. Nebo: „Cítím se 

svobodnější, ale chybí mi to krásné, co jste prožily vy“. Stejně tam ta polovička chybí. 

Těch případů, kdy je žena ráda, že se osvobodí, je minimum. Spíš je obvyklé to, že 

se svěřují: „Bylo tam pití, byly tam i nevěry, ale mně najednou chybí i to, jak se 

vracíval ožralý domů. Chybí mi otisky rtěnky na oblečení. Chybí mi to, že jsme se 

porafali“. Protože platí: jedno tělo, jedna duše. A najednou vás rozpůlí, vy ztrácíte 

identitu, nevíte, kdo jste, jak žít, vaše bytost je otřesena ve svém základu, totálně. 

Jelikož jste pořád žila ve vztahu a ten teď chybí. I ty ženy, které své manželství 

nepovažovaly za šťastné, nakonec vzpomínají v dobrém a všechno špatné se 

zapomene. Vím asi o dvou případech, kdy se žena úmrtím manžela jakoby znovu 

nadechla a začala se s elánem věnovat třeba včelaření. Faktem však je, že smrt 

partnera je tak obrovský nápor na organismus, že 80 procent lidí onemocní. Objeví 

se potíže buď psychické, nebo i somatické. Proto je velice potřebné nabídnout těmto 

lidem pomocnou ruku. 

No a když ti lidé ovdoví, nebo na ně dolehne samota, jak k nim ta vaše nabídka 

pomoci prakticky přijde? 

Nechali jsme vytisknout letáčky a máme internetové stránky. Snažíme se, aby o nás 

lidé věděli. Naše aktivity mají vždy duchovní část programu a potom následuje 

společenská. Vždy je to se mší svatou, s modlitbou breviáře. Přijdou k nám i nevěřící. 

Zpočátku stojí někde stranou, a když potom zpíváme mariánské písně, ti starší se 

jakoby rozpomenou a nastartují. Já jsem za svůj život poznala tolik čistých a 

poctivých lidí, kteří nepatří k praktikujícím katolíkům, že mi nepřipadá důležité se 

předem jakkoliv vymezovat. Přijdou mezi nás i rozvedení nebo dlouhodobí singls a je 

jim mezi námi dobře. Někteří se dokonce později přihlásí na duchovní cvičení. Dnes 



jsme bezvadná parta, scházíme se i v menších skupinkách, cestujeme, byli jsme 

v lázních, umíme se bavit. Jsme s někým, kdo je na to na tom stejně. Chvilku si 

můžete pobrečet, ale pak se dá vínko, zazpívá se. Někdy je organizování našich akcí 

docela úsměvné: Když něco objednávám třeba telefonicky, tak slyším v hlase určitou 

zdrženlivost. Společenství vdov a vdovců. Aha…Přišli jsme do Dačic do muzea cukru 

a oni na nás hleděli s údivem: Vy jste normální! (smích). A proč bychom neměli být 

normální? Jenom je problém v tom, že jsme zatím ojedinělí. Zoufale bych si přála, 

aby se lidé takto scházeli i v jiných diecézích.   

Dnes se věnuje velká pozornost tématu aktivního stárnutí a jsou také k tomuto 
účelu vypisovány i různé dotační programy. Je podle vás v těchto aktivitách 
pro seniory věnována dostatečná pozornost spirituální potřebě člověka 
vyššího věku?  

Toto téma je pořád hodně upozaděno. Sice existují kluby seniorů, kdy si zajdou do 

sklípku, trénují paměť, zabývají se zdravou výživou, cvičením. Ale toto tam chybí a 

myslím, si, že lidé to nesmírně potřebují. I když se přímo nemodlí, po duchovním 

naplnění jsou zoufale hladoví.  

Paní Alenko, z čeho máte radost? 

Jsem šťastná, že ačkoliv na začátku byly moje velké životní bolesti, dnes sama 

žasnu nad tím, jak si mě Bůh vedl. Všechno špatné, se proměnilo v něco 

požehnaného.  Pořád jsem prosila, abych vydržela alespoň do osmnácti let Kamilky, 

a dnes už se těším i z její rodiny a z pravnoučat.  

 

(Rozhovor v Katolickém týdeníku č. 45, 6. – 12. listopadu 2018 – redaktorka Helena 

Mráčková). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


