
  
 
 

 

 

     
 

      Zeptal se jich: „Co byste chtěli?“ 

     Odpověděli mu: „Rabbi, kde bydlíš?“ 

     Řekl jim: „Pojďte a uvidíte!“ 

     Šli tedy, viděli, kde bydlí, 

     a ten den zůstali u něho… 

                         z liturgie 2. neděle v mezidobí 

 

 

S nadějí v nekončící shledání u Pána oznamujeme, 

že 17. ledna 2021, v brzkém nedělním ránu, pozval Pán do Otcova domu 

naši sestru 

 

 Marii Alexii Bolkovou. 
 

Narodila se 11. listopadu 1956 v Karviné – Ráji. V roce 1981 byla tajně přijata za kandidátku školských 
sester a své doživotní sliby složila o deset let později již ve svobodné, nově se probouzející kongregaci. 
Na své nesnadné cestě za Pánem vystřídala řadu zaměstnání, nejdříve v blízkosti sester v Jeseníku, 
později přímo v domově sester v Javorníku. Další část života prožila v blízkosti dětských srdcí, kterým 
nezištně rozdávala srdce vlastní. V roce 1996 zakotvila na sedm let v mateřské škole v Darkovicích.  
Po přesídlení do Prahy v roce 2003 pokračovala ve své profesi nejprve v mateřské škole v Holešovicích, 
od roku 2011 pak mezi nejmenšími ve Škole svatého Augustina v Praze Krči. Řadu let zastávala službu 
představené sester pražské komunity i nesnadné úkoly v provinciální radě. Věrně pracovala v Nadaci 
sestry Akvinely. V posledních letech ji provázelo mnoho zdravotních potíží, ale svým svérázným 
humorem se snažila vlastní bolesti a nemoci zakrývat. Její cesty vedly v poslední době častěji  
do Havířova za nemocnou maminkou. Několik týdnů bojovala s následky nemoci, která zaplavila náš 
svět. Z nemocnice byla propuštěna v úterý 12. ledna 2021. Pán ji povolal ve chvíli, kdy se všem zdálo,  
že svůj boj s nemocí vyhrála. Poslední dny prožívala ve vděčnosti za všechny podpírající modlitby i 
nezištnou pomoc svých blízkých. 

 
S naší sestrou se rozloučíme v pátek 22. ledna 2021  

ve 12.00 v bazilice svatých Petra a Pavla na Vyšehradě. 
Po mši svaté bude tělo zemřelé uloženo na vyšehradském hřbitově mezi její spolusestry. 

 
Mše svaté se může účastnit jen omezený počet osob,  

proto prosíme o využití možnosti soukromého rozloučení u rakve v bazilice  
 (11.30 – 11.50) a rozloučení při uložení těla do hrobu (přibližně 12.45). 

 
Školské sestry de Notre Dame, rodina a četní přátelé 


