
Plzeňská komunita sester

doznala za poslední dva roky velkých změn. Byl zakoupen domek v ulici Jablonského 92, 
v blízkosti kláštera bratří. Komunita tří sester se přestěhovala z bytu na Revoluční ulici 
do zrekonstruovaného domu. Nastalo zařizování domu, nyní je v plném proudu kultivace 
zahrádky. 

V našem domku teď máme krásné prostory, které nejsou sice nijak velké, ale útulné, čisté, 
praktické. V přízemí se nachází společenská místnost s kuchyní, sociálním zázemím a garáží. 
Další místnost v přízemí pronajímáme neziskové společnosti Plzeňská zastávka, která 
se věnuje péči pozůstalým. Jejich cedule na našem plotě skutečně vybízí k zastavení se 
a zkoumání „kam to odkud jezdí „.

V prvním patře bydlí studentky a naši hosté, společně mají k dispozici pěknou kuchyňku 
s malou jídelnou a soc. zázemím. Na tomto poschodí se nachází i srdce našeho domu - kaple 
Všech svatých dominikánského řádu. Pokud svítí slunce, je celý den prosvícená. 

Ve druhém patře bydlíme my sestry. Máme zde malou rekreačku, kuchyňku s posezením 
a soc. zázemí.

Nejvíc naše hosty učaruje výhled ze střechy, která je částečně pochozí. Je odtud vidět 
k dominikánům a jsou tu krásné západy slunce (podobnost s domen v Černé ul. v Praze čistě 
náhodná?) Protože tu hodně fouká, krásně se člověk vyvětrá, přijde-li utrmácený z práce.

Naše společenství v Plzni pracuje mimo náš nový dům, vlastní zařízení zde nemáme. Sestry 
Vojtěcha a Anežka, které sem přišly jako první v roce 2010, zapustily kořeny ve školství a soc. 
službách, v čemž se snažíme pokračovat. Pracujeme v církevní mateřské školce, v domově 
pro seniory a ve farní pastoraci. Práce je různorodá, pestrá a je jí stále dost, jako všude.

Rády bychom vás touto cestou, bratři a sestry, pozvali do našeho domečku na návštěvu 
a na prohlídku. Bude nám potěšením a radostí vás přivítat! Kontakt najdete na webových 
stránkách naší kongregace.

S přáním krásného velikonočního času sestry Kateřina, Rafaela a Michaela, OP

sestry dominikánky, Jablonského 92, 326 00 Plzeň-Slovany

Dům po zakoupení                                                                                Po rekonstrukci 


