
Společnost sester Ježíšových začala psát svou historii v roce 1981 v Klagenfurtu 
(Rakousko). U jejího zrodu stál český jezuita P. Robert Kunert SJ. Po roce 1989 umožnila 
změna politické situace rozšíření na území České republiky, kde roku 1991 mohla 
vzniknout první komunita SSJ.

Duchovní formace našeho řeholního společenství je ražena ignaciánskou spiritualitou, 
kterou jsme přijaly od svého zakladatele. Žijeme v malých společenstvích, prostým 
způsobem života, v sesterské úctě a lásce. Denně se vydáváme do zaměstnání podle 
svých profesí, ale jsme tu pro každého člověka, kterého nám Bůh svěřuje v konkrétním 
okamžiku, ať už v naší službě nebo při „náhodných“ setkáních na ulici. 

www.ssj-centrum.com
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Společnost sester Ježíšových vznikla v rakouském Klagen furtu 
v roce 1981. U jejího zrodu stál český jezuita P. Robert Kunert SJ. 
V jeho životě je ztělesněn ideál SSJ, její spiritualita i způsob života. 
P. Kunert sám říká, že si ho Bůh k tomuto úkolu připravil tajným 
vstupem do Tovaryšstva Ježíšova za komunistické totality, útěkem 
do Rakouska i dalšími zkušenostmi. Během deseti let řeholního 
života v ilegalitě se P. Kunert naučil spojovat duchovní život s prací 
(ve Východočeských papírnách v Lanškrouně). Tak skrze osobu 
zakladatele daroval Bůh SSJ silné zaměření na přímý, osobní vztah 
k Bohu, ignaciánskou spiritualitu a řeholní život ve světě, v práci 
mezi lidmi. Ideálem sester je právě úzké spojení s Bohem za všech 
okolností a situací, v modlitbě i ve službě. Tento ideál vystihují slova 
„hledat a nacházet Boha ve všech věcech a s láskou mu sloužit“.

Z duchovního odkazu sv. Ignáce z Loyoly si sestry velmi váží 
exercicií (duchovních cvičení) a v nich obsaženého duchovního 
rozlišování. Většina sester rozpoznala duchovní povolání a rozhodla 
se pro ně v exerciciích a i dále v nich každoročně čerpají jasnou 
orientaci pro svůj život. Exercicie jsou velmi dobrým prostředkem 
k „probuzení“ duchovního povolání. Známky povolání může člověk 

vnímat nebo nosit v sobě dlouhou dobu, ale aby se povolání 
probudilo, k tomu potřebuje prostředí, které mu teprve umožní 
setkat se blíže a důvěrněji s Pánem v ústraní. A takové prostředí 
poskytují právě exercicie. P. Kunert k tomu říká na základě své 
vlastní životní zkušenosti: „Exercicie jsou nejen dobrou, ale přímou 
školou pro mě, chci-li zůstat opravdu svému Mistru věrný a dělat 
to, k čemu jsem povolán. Kolik lákadel, tak zbožně vypadajících 
a pravdivě člověku předkládaných, je pouhými pokušeními, aby 
nebyl tím, čím má být. Jak nutné tedy je umět rozlišovat duchy, 
tj. vycítit a poznávat rozličná hnutí, která vznikají v duši, aby se 
dobrá přijímala a špatná odmítala.“ V exerciciích člověk zakouší 
zřetelněji velikost Boží lásky a je lépe disponován na ni odpovědět 
svým rozhodnutím. V procesu rozhodování je důležitou pomocí 
slovo magis (více), které zve k tomu, aby člověk zvolil nejen dobré, 
ale lepší – tedy to, co více oslaví Boha. 

A právě o to, čím byly sestry samy obdarovány, se skrze poslání 
své Společnosti sdílejí s druhými. S Boží pomocí usilují žít opravdový 
řeholní život založený na osobním vztahu k Ježíši Kristu a snaží 
se také pomáhat při uskutečnění nových duchovních povolání – 

modlitbou, osobním rozhovorem, nabídkou duchovních obnov 
a exercicií. Apoštolát sester je apoštolát povolání.

Vzhledem k svému poslání SSJ nemá žádná vlastní díla (školy, 
zdravotnická či sociální zařízení, vydavatelství apod.). Sestry slouží 
hlavně v církvi na místech, pro která mají schopnosti a potřebné 
vzdělání. Působí často jako zdravotní sestry, charitní pracovnice, 
učitelky, vychovatelky, katechetky a pastorační asistentky. Důležitým 
slovem pro život sester je disponibilita, tj. připravenost, ochota 
a vnitřní svoboda, kdy mohou pružně zareagovat na Boží nabídky 
a pozvání. Sestry žijí v malých společenstvích – komunitách (většinou 
3–5 sester). V současné době najdeme komunity SSJ v České provincii 
v Olomouci, Praze, Hradci Králové, Ústí nad Orlicí, Českém Těšíně, 
Olešné a Kožušanech; v Rakouské provincii ve Vídni a Klagenfurtu. 
Centrum SSJ se nachází v Olomouci, kde sídlí generální představená 
celé Společnosti a kde je také noviciát.

www.ssj-centrum.com

SPOLEČNOST SESTER JEŽÍŠOVÝCH (SSJ)
Institut zasvěceného života – řeholní společnost diecézního práva
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ZAMĚŘENÍ

Jméno naší řeholní společnosti poukazuje na základní charakteristický rys našeho 
života: žít opravdový řeholní život založený na osobním vztahu k Ježíši Kristu. 
Řeholními sliby chudoby, čistoty a poslušnosti odevzdáváme svůj život Bohu a službě 
lidem. Své síly dáváme k dispozici v církvi, ale i v dalších zaměstnáních mezi lidmi
ve světě. K poslání naší Společnosti náleží osobní doprovázení mladých lidí
při rozlišování duchovního povolání.

arakteristický rys našeho

„Vy však náležíte
  Kristu“     (1 Kor 3,23)

 VÝCHOVA ZDRAVOTNÍ
 ŠKOLSTVÍ SOCIÁLNÍ


