
MARIA RESTITUTA
HELENE KAFKA 

Maria Restitua Kafková prý byla do všeho
tak trochu hrrr, měla v oblibě dobré jídlo a
nepohrdla ani sklenicí piva. Byla veselá,
vtipná a vždy s dobrou náladou. Myslíte si,
že takové radovánky nejsou pro sestru v
klášteře typické? Seznamte se s jejím
příběhem. Prostudujte mapu a zjistěte, kde
Maria Restituta vyrůstala a co ji přimělo stát
se řádovou sestrou.

Maria Restututa se
narodila 1. května 1894 v
Husovicích, dnešní části
Brna jako dcera ševce.

Když byly Heleně dva roky, přestěhovala se její
rodina do Vídně. Po absolvování školy pro
hospodyně pracovala jako služka a prodavačka
tabáku. Poté jako pomocná zdravotní sestra v
městské nemocnici. Zde se setkala s řeholní
kongregací sester františkánek křesťanské lásky,
která ji uchvátila. Pod jménem Marie Restituta do
tohoto společenství vstoupila. Toto společenství
dodnes pečuje o nemocné a staré lidi.

V roce 1923 složila Marie Restituta
řeholní slib. Hrála na harmoniku a
vedla sbor. Také se stala zdatnou
operační sestrou. Pomáhala všem bez
ohledu na vyznání, politickou ideologii
nebo národnost. Byla známá pod
přezdívkou Resoluta - pro svou
neutuchající činorodost. 

Restituta také rezolutně vystoupila proti nacionálně socialistickým myšlenkám, které se v
Rakousku začaly šířit po roce 1938. Když byl jistý židovský chirurg z nemocnice propuštěn a na
jeho místo nastoupil důvěrník SS Dr. Lambert Stumfohl, dostala se s ním brzy Restituta do sporu.
Původním jádrem sporu bylo, že sestra Restituta odmítla z nemocničních pokojů odstranit kříže.
Stumfohl byl vzteky bez sebe a hledal další záminku, jak řeholnici uškodit. Restituta nechala v
nemocnici rozmnožit text "vojenské písničky", který údajně dostala od dvou vojáků Wehrmachtu:
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To dnes už vidí každé dítě, /že jsme byli Prusy zrazeni. / A rakouský rekrut / je
jim dobrý jen jako krmení pro kanóny, / zbraně vezmeme do rukou jenom / k boji

za svobodnou vlast / Proti té hnědé říši otrokářů, / za šťastné Rakousko

Jak písni rozumíte? Co myslíte, že znamená "hnědá říše otrokářů"? Proti komu je namířena?
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Po pěti měsící strávených v cele smrti byla dne 30. března 1943 sťata. Jde o jediný
případ popravené řádové sestry za celou éru nacismu.
Restituta Helena Kafková byla dne 21. června 1998 u příležitosti návštěvy papeže
Jana Pavla II. ve Vídni blahořečena. Na tuto odvážnou řeholnici se dodnes na mnoha
místech vzpomíná. Ve Vídni najdeme její náměstí, v Mödlingu je po ní pojmenovaná
ulice a na brněnském předměstí nese její jméno zdejší duchovní centrum.
Ve vídeňské dḿu sv. Štěpána najdeme bronzovou bustu sestry Restituty doplněnou
jmény šesti komunistických zaměstnanců hromadné dopravy, kteří byli popravení
spolu s ní.

Ve Vídni měl nedávno premiéru muzikál Restituta. který by milovnici hudby jistě
potěšil. 

V jednom ze svých posledních dopisů
sestra Restituta psala: "Je tomu skutečně
tak, že s Boží milostí přejdeme přes
všechny hory."

Jak těmto slovům rozumíte, poté, co jste se
seznámili s jejím příběhem?

Tato píseň se nacistickému lékaři dostala do rukou a řeholnici se rozhodl udat. Dne
18. února 1942 byla řeholnice zatčena přímo na operačním sále. Dne 29. října byla
řeholnice odsouzena ke smrti na gilotině.
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Marie Restituta tři týdny po vynesení trestu smrti.
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