
Epiphania
Barbara Pritzl

Epiphania Pritzlová se narodila 26. srpna 1881 v Hyršově jako dcera sedláka.

Úkol: Zjistěte na mapě, kde Hyršov leží a proč byl pro osud sestry Epiphanie
významný.
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1) HYRŠOV1) HYRŠOV1) HYRŠOV

2) HORAŽĎOVICE2) HORAŽĎOVICE2) HORAŽĎOVICE

V Hyršově roku 1853 založil místní farář
Kongregaci Školských sester de Notre Dame.
Kongregace sídlila v malém klášteře vedle
vesnického kostela. Získala velký ohlas a již
brzy nedostačovala. Protože prostory kláštera
v Hyršově debyly dostačující, získal farář
prostory kláštera v Horažďovicích.

V Horažďovicích do kláštera vstoupila
Barbara ve věku 12 let v roce 1893. 
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3) MNICHOV3) MNICHOV3) MNICHOV

4) MARIÁNSKÉ LÁZNĚ4) MARIÁNSKÉ LÁZNĚ4) MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

V roce 1903 přišla Barbara jako učitelka do
Mnichova u Mariánských lázní. 

Poté působila jako učitelka v Mariánských
lázních. V roce 1934 zde převzala vedení dívčí
měšťanské školy.

Sestra Epiphania byla nadšenou učitelkou a dobrou školskou sestrou. Politická situace se ale
začala měnit. Po podepsání Mnichovské dohody (30. září 1938) byla sudetská území, tedy i
Mariánské lázně, připojeny k Německé říši. Křesťanské instituce byly zavírány a duchovní a
řádové sestry měly zákaz vyučovat. Tato omezení se dotkla i sestry Epiphanie. Ta ale odmítla
opustit své poslání řádové sestry, odmítla vyměnit řádový oděv za civilní, a tak byla v březnu
1939 sesazena z postu ředitelky a v únoru 1940 jí byla veškerá pedagogická činnost zakázána.
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6) RAVENSBRÜCK6) RAVENSBRÜCK6) RAVENSBRÜCK   

5) KARLOVY VARY5) KARLOVY VARY5) KARLOVY VARY
Dne 26. října 1943 byla sestra Epiphania
vyslýchána na gestapu v Karlových
Varech kvůli "protizákonnému přijímáni"
novicek do řádu. V listopadu 1943 byla
do Karlových Varů předvolána znovu, kde
byla zadržována tři měsíce.

Dne 28. února 1944 byla sestra Epiphania poslána do koncentračního tábora v Ravensbrücku.
Velmi špatné podmínky v Karlových Varech i v Ravensbrücku sestra Epiphania neunesla,
onemcněla a zemřela dne 18. 3. 1944.

Diese Einschränkungen betrafen auch Schwester Epiphania. Da sie sich jedoch weigerte, ihren
Auftrag als Nonne aufzugeben und ihre Ordenstracht gegen Zivilkleidung zu tauschen, wurde
sie im März 1939 von ihrem Posten als Direktorin abberufen und im Februar 1940 wurde ihr
jegliche Lehrtätigkeit untersagt.

Dne 1. září 1942 byla sestra Epiphania
jmenována představenou
mariánskolázeňské kongregace. Ale při
domovní prohlídce sídla kongregace v
září 1943 objevilo gestapo podezřelou
korespondenci a také dopis od faráře,
který gestapo označil za "nestoudnou
bandu". Pro sestru Epiphanii to
znamenalo konec klidu. Dne 27. září
1943 jí bylo zakázáno jakékoliv
cestování.

ein Projekt der

Sestra Epiphania byla skromná, ale odhodlaná. Plně se
věnovala řádovému životu a své křesťanské poslání vyjádřila
motem: "Obětovat sebe je lepší nežli obětovat svoji víru."

Jak rozumíte mottu sestry Epiphanie? Které osobnosti českých
nebo německých dějin se podle vás tímto mottem také řídily?


