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Dcera evangelického faráře Augusta Roye. Narodila se na
Slovensku ve městě Stará Turá dne 18. 8. 1860 a zemřela
27. 12. 1936. Přečetla padesátkrát celou Bibli.
Je autorkou nejlepší křesťanské literatury ve střední Evropě.
Napsala pro děti, mládež i dospělé 77 kvalitních a duchovně
hodnotných knih, které jsou stále čteny, překládány a tištěny.
Jedna z nejpřekládanějších slovenských spisovatelek. Některé její knihy byly vytištěny již ve 31 jazycích. V současné době
jsou překládány do sedmi sibiřských jazyků.
Horlivá pracovnice v charitativní oblasti. Pečovala o děti podomních obchodníků, o sirotky, založila slovenskou diakonii,
zorganizovala vybudování sirotčince, nemocnice a domova
pro seniory.
Autorka mnohých článků, kterými šířila duchovní probuzení.
Autorka a překladatelka mnohých duchovních písní, z nichž
některé jsou zpívány dodnes.
Pokorná služebnice Pána Ježíše Krista, jejíž práci byly věnovány dva filmy vyrobené Slovenskou televizí a mnohé články
v časopisech i knihách.
V roce 1905 navštívila Těšínsko a prožila v Komorní Lhotce
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několik požehnaných dnů na mezinárodní konferenci Křesťanského společenství pořádané pastorem Karolem Kuliszem.
Práce Kristíny Royové byla také oceněna odhalením pamětní
desky na staroturanské faře. Při této události řekl básník Emil
Boleslav Lukáč: „Jaký je to zázrak. Zašel jsem ve Švédsku,
Norsku, Finsku, ve Stockholmu, v Oslu, v Helsinkách do
knihkupectví a viděl jsem tam v popředí díla Kristíny
Royové. Totéž se mi stalo v Německu, v Drážďanech,
v Lipsku a v Berlíně. A totéž i v pařížském knihkupectví.
Není to úžasné?“
Její vyznání zní: „A keby sa mňa dakto spýtal, či by som
hľadiac naspäť ešte raz chcela žiť pre Krista ten život už
prežitý, s plným presvedčením by som vyznala, že áno.
A že keby som ho mohla žiť druhý raz, usilovala by som sa
žiť ho vernejšie, čistejšie, aby vo mne i skrze mňa lepšie
oslavovaný bol môj Slávny Kráľ, Ježiš Kristus.“
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Kristína Royová se narodila 18. srpna 1860
v městečku Stará Turá, asi 100 km severně od Bratislavy. Byla
druhým dítětem ze sedmi dětí manželů Augusta a Františky
Royových. Nejstarší sestra Mária se narodila 26. 11. 1858. Dvě
děti zemřely v útlém dětství. Pak měla Kristína ještě tři sourozence: sestru Ludmilu, bratra Jaroslava a sestru Boženu. S Márií
si Kristína rozuměla velmi dobře, jak to píše ve své autobiografii: „Málokdy se najdou sestry, které by jedna pro druhou byly tak nepostradatelné, jako moje Mária a já. O vše se dělit –
bylo naším heslem.“
Otec Kristíny, August
Július Roy (1822–1884),
byl 37 let evangelickým
farářem na Staré Turé.
Byl vzorem šlechetného
a čestného člověka v rodině, v církvi i v národě.
Pracoval velmi obětavě.
Po vyhoření staré fary
postavil novou, budoval
rovněž školy ve městě
i přilehlých obcích. V době jeho působení byl rozšířen kostel a pořízeny
nové zvony a nové varhaKristína s rodiči a sestrou Márií
ny. Snažil se šířit mezi li◆
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dem osvětu, učil roubovat stromy a pěstovat nové odrůdy obilí
a jetele. Chtěl duchovně, mravně i hospodářsky povznést zdejší
lid. Rodina však žila skromně a střídmě.
Matka Kristíny, Františka r. Holubyová, byla oblíbena ve svém
okolí a pro své děti byla dobrým příkladem. Kristína hovořila
o manželství svých rodičů jako o velmi harmonickém, z něhož
plynulo na děti velké Boží požehnání: „Velmi mě blaží, že mi
Bůh dal rodiče, jejichž základním rysem charakteru byla
mravní čistota.“
„Náš dům býval střediskem hostů, podobně jako všechny
tehdejší slovenské evangelické fary. Byly pořádány mnohé
národní i církevní schůzky a slavnosti, a všichni, jak národní,
tak i církevní vůdcové, cestující na ně přes Turou, zastavovali
se u nás na noc, anebo alespoň na několik hodin odpočinku.“
„Mezi námi dětmi panovala ta nejvřelejší láska. Když se tři
mladší sourozenci vraceli na prázdniny ze škol, bylo vždy
hodně slunečního svitu, často, pravda, zastíněného otcovou
nemocí. Jaroslav navštěvoval gymnázium. Byl čtyři roky
námořníkem, dostal dobré místo jako strojník. Zemřel ani ne
čtyřiadvacetiletý.“
Vzdělávání dětí zajišťovali v rodině vikáři, jelikož ve škole učil
tehdy již velmi stařičký učitel, kterému rodiče už nechtěli své děti svěřit. Nejprve se dětem věnoval otcův bratr Pavel Roy a později velmi vzdělaný a schopný vikář Ján Mocko. Ve třinácti letech byla Kristína přijata do Bratislavy na maďarsko-německou
„měšťanskou školu“. Bydlela v dívčím penzionátě, kam po večerech přicházela ovdovělá paní Heklová a četla dívkám novely
◆
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Evangelický kostel na Staré Turé
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z knihy Gartenlaube. Zde v Bratislavě si Bůh začal připravovat
Kristínu pro spisovatelské povolání. Sama o tom píše: „Na Boží
slávu smím říci, že můj Pán, v oné staré světnici průchozího
domu na Vysoké ulici, začal si mě vyučovat za spisovatelku
knih, které chtěl darovat mému národu.“
Vzdělávání na bratislavské škole trvalo však jen jeden rok.
Pak se Kristína musela vrátit domů. Obě sestry velmi toužily po
všestrannějším vzdělání. Toho se jim však nedostalo v důsledku
finanční situace v rodině. Rodina žila pro národní cíle a nestačila pokrýt vlastní potřeby. Kristína pociťovala nedostatek vzdělání po celý život. Kráčela však trpělivě trnitou cestou samouka –
cestou sebevzdělávání.
Základní vědomosti o Pánu Bohu získala Kristína ve své rodině a v kostele, kde její otec sloužil jako kazatel. Významnou pomocnici v duchovním i uměleckém růstu měla ve své starší sestře Márii. „Mária měla pevnou vůli i vytrvalost a při tom
velikou lásku ke knihám. Už jako dítě přečetla celou Bibli.
Velmi milovala světové dějiny i pěkné povídky. Od nejútlejšího dětství, nakolik si pamatuji, skládala Mária povídky,
které mi vypravovala. Protože, co dělala jedna, to i druhá,
i já jsem ji v tom následovala.“ Povídky, které si dívky tvořily,
byly plné hrdinů, které obdivovaly. „Mária skládala krásné klavírní chrámové skladby, vojenské pochody, národní hymny,
krakoviaky, písně – to vše patřilo našim hrdinům. Mária byla hudební skladatelkou. I otec jí často v tichosti naslouchal,
když komponovala na pianu nové skladby.“ Je autorkou
mnohých duchovních písní.
◆

8

◆

Velký duchovní vliv měl na
Kristínu vikář Michal Roháček
(1849–1879), který vystudoval
v Erlangen. Byl duchovně probuzeným člověkem a také požehnaným nositelem duchovního světla pro obě sestry. Po
pěti letech požehnané práce
zemřel na tuberkulózu. Jeho
svědectví mělo zásadní vliv na
duchovní život Kristíny. „Moje
sestra i já můžeme dosvědčit,
že nám věrně poukazoval na
Krista, i když jsme mu nerozuměly… V posledních dnech
položil jednou ruku na Bibli
a řekl: „Držte se toho!“ Můj
otec ztratil v něm syna. Vždyť
ho křtil, konfirmoval, udržoval na studiích a pak si ho
vzal za vikáře.“
Někteří historici poznamenávají, že Kristína prožila k Michalu Roháčkovi velmi hluboký citový vztah.
Významný vliv na sestry
Royové měla rovněž misijní
◆
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Kristína Royová v mládí
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probuzenecká literatura, kterou vydával Viktor Horňanský
v Budapešti, pracovník skotsko-židovské misijní společnosti.
V zimě roku 1876 navštívily sestry Mária a Kristína svého
strýce Pavla Roye v Kochanovcích, kde se seznámily s českým
křesťanským časopisem „Betanie“, který vydával Ing. Josef
Kostomlatský (1848–1918), s nímž pak sestry navázaly písemný kontakt. Čtení časopisu „Betanie“, který si později předplatily, prohloubilo v srdcích obou sester velký zájem o duchovní
hodnoty. Pod vlivem tohoto časopisu prožily duchovní probuzení. Kristína vzpomíná: „Probuzený člověk už nemůže nečinně
ležet – tak jsme i my začaly usilovat žít z vlastní síly Bohu
a pro Něho. Ještě usilovněji než před tím, navštěvovaly jsme
kostel i Večeři Páně, četly jsme pravidelně Boží slovo, o vánocích jsme připravily stromeček pro chudobné děti. S pomocí pana Kostomlatského jsme zorganizovaly malou knihovnu křesťanských spisů na půjčování, navštěvovaly jsme
nemocné atd. Při tom jsme zavedly přísnou neděli, takže se
nám tento den nakonec stál břemenem a nejzdlouhavějším
dnem v týdnu. A při tom světlo Boží zářilo do dvou pyšných,
samospravedlivých, nečistých srdcí a působilo nám muka.“
V roce 1884 zemřel 63letý otec, August Július Roy. Po impozantním pohřbu se vdova i s rodinou vystěhovala do pronajatého bytu. Zde bydlely pak spolu: babička, maminka, Mária
a Kristína. Bratr Jaroslav byl tehdy ve vojenské službě, Ludmila
se provdala za otcova nástupce, faráře Čulíka, a nejmladší sestra Božena byla u křestního otce Daniela Minicha, kde navštěvovala školu.
◆
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Na pozvání redaktora Josefa Kostomlatského navštívily obě
sestry v září 1888 město Písek v Čechách. Kr. Royová vzpomíná: „V pohostinném domě bratra a sestry Kostomlatských
nás čekalo odpočinutí, tělesné i duševní… Avšak boje začaly až tam. Předivné jméno Ježíš, které už v Betanii na nás
mocně působilo, se v tomto domě vyslovovalo s takovou láskou! Viděli jsme konečně lidi, kteří pro Krista mnoho na světě opustili. Bratr Kostomlatský mohl být bohatým inženýrem a mohl hrát první roli ve společnosti. Místo toho odešel
na Chrischonu, připravil se na kazatele evangelia a žil nyní
zde, v čistě katolickém kraji, jako chudobný kazatel, za kterým písecké obyvatelstvo, obzvlášť gymnáziální mládež, posměšně na každém kroku vykřikovalo: „Beran, Beran“ nebo
„Béé-béé!…“ Do jejich malého shromáždění chodila dvě ubohá děvčata, zapálena první láskou k Pánu Ježíši… Zpozorovala jsem: ony mají pokoj s Bohem a ty ho nemáš, protože ony
jsou skutečně vnitřně obmyty krví Beránkovou. Jaká to bolest pro pyšné srdce, muset připustit: Stojíš níže než ony!…
Přišlo to tak daleko, že na pěkných biblických hodinách,
kde Boží slovo, jako meč na obě strany ostrý, vnikalo do srdcí, obměkčených krásnými zpěvy, začala se zvedat ve mně
proti kazateli Kostomlatskému téměř nenávist. Nedá se popsat ani zapomenout, kolik trpěla ubohá duše v tom tuhém
boji, skrývaném za úsměv… Konečně přišlo nezapomenutelné odpoledne. Naši hostitelé vyšli i se sestrou Márií na procházku ven za město. Já jsem zůstala doma sama, vždyť
v tom široširém, nádherném světě neexistovalo nic, čím by
◆
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se moje duše dala potěšit. „Kéž bych sem nikdy nebyla přišla!“ – myslela jsem si o samotě. „Chci pryč, pryč od těchto
lidí, kteří se vším svým vystupováním jakoby chlubili, že je
Bůh přijal a že jim odpustil hříchy. Copak jen oni mají Pána
Ježíše? Jen oni jsou jeho dětmi? Hned zítra chci jít domů!“
Avšak vnitřní hlas jakoby mi pravil: „I když utečeš na konec
světa, to vnitřní neštěstí, které nyní naplňuje tvé srdce, půjde
s tebou všude, jemu nikde neunikneš!“ Toto vědomí zlomilo
konečně pýchu mého srdce. Vždyť jsem věděla, že Bůh ode
mne žádá, abych mu přinesla své hříchy i svoji hříšnost, kterou jsem si v samospravedlivé pýše nechtěla připustit. Nyní
jsem setrvala před Pánem v modlitbě o milost a odpuštění.
Když jsme se pak se sestrou Márií ocitly samy v ložnici, svěřila jsme se jí konečně a ona mně, se všemi svými boji, které
jsme dosud pečlivě jedna před druhou ukrývaly. Oné noci,
pro nás památné, našly naše duše pokoj pod křížem a očištění krví Beránka, za nás zabitého, když jsme si Ho vírou přivlastnily jako svého Spasitele. Ráno jsme s radostí vyznaly
svým hostitelům, co se v noci s námi stalo a že jsme teprve nyní jejich sestrami v Kristu.“
Pobyt v Písku byl tedy požehnaným zakončením jejich cesty
„za světlem“. Poznání hříchů, vlastní duchovní pýchy a upřímné
pokání před Ježíšem Kristem, to byl skutečný začátek nové kapitoly života.
Zde začala nová etapa jejich životní cesty – etapa „se světlem“. V této době obdržel bratr Kostomlatský písemné pozvání
pro sebe i pro sestry Royovy na setkání s Dr. Friedrichem W.
◆
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Baedekerem (1823–1906) v Praze, kde pak sestry prožily další
týden. Byly ubytovány v domě kazatele V. Vališe na Vinohradech.
Biblické poselství Dr. Baedekera bylo pro ně duchovním zmocněním. Po setkání s ním se rozhodly zasvětit své životy cele službě Ježíši Kristu. Dr. Baedeker jim požehnal a ve jménu Božím je
vyslal k evangelizační práci. Zde se sestry rozhodly, že obětují
své životy ve službě evangelia pro slovenský národ.
Kristína píše ve svých vzpomínkách: „Když mi v Písku byla
sňata tíha hříchu, vstoupil do duše pokoj, jaký svět nedává,
ani vzít nemůže. V Praze jsem směla vstoupit do práv královské dědičky, a bylo mi uděleno šlechtictví Boží dcery a s ním
právo mít podíl na službě, na bojích i na vítězství a slávě
Ježíše Krista.“ Oba Boží svědkové – Kostomlatský i Baedeker –
zůstali pak pro obě sestry dobrými přáteli, rádci a věrnými spo-

Ing. Josef Kostomlatský

Dr. Friedrich Wilhelm Baedeker
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lupracovníky. Jejich prostřednictvím se pak dostaly do kontaktu s mnohými zahraničními misijními a evangelizačními pracovníky v různých zemích. Dr. Baedeker jim pomáhal nejen radami,
ale v době mimořádné nouze i finančně. V londýnské Biblické
společnosti zajistil, že sestrám byly pravidelně zasílány Bible pro
misijní práci.
Po návratu z Prahy začaly sestry Royovy konat misijní službu
ve svém rodném městečku. Začaly zvláštním způsobem.
Požádaly církevního učitele p. Šmida, aby jim dovolil vyučovat
školní děti zpěvu. Ve středu a v sobotu pak učily od jedenácté do
dvanácté písním ty děti, které chtěly zůstat ještě po vyučování.
Ke zpěvu připojily i zvěstování evangelia. Tak začaly duchovní
práci ve svém národě zpěvem. Pak poprosila Mária faráře Čulíka, zda mohou děti zpívat v kostele při Večeři Páně, kdy lidé obcházeli oltář. Od varhan pak zpívalo čtyřicet až padesát dětí. To
však netrvalo dlouho. Obě sestry si všímaly velké bídy lidu a velké zaostalosti dětí. Začaly shromažďovat děti ve svém vlastním
skromném bytě, kde je učily recitovat texty z Bible a zpívat duchovní písně. Založily na Slovensku první nedělní školu. Když
dětí přibývalo, pronajaly si větší místnost. Přicházelo až osmdesát dětí. Sestry shromažďovaly nejen děti, ale i dospělé, kteří
chtěli při práci s dětmi pomáhat a měli zájem společně číst Boží
slovo a spolu se modlit. Do duchovní práce se zapojil i mladý
učitel Ján Chorvát (1869–1941), který uvěřil v Pána Ježíše a na
doporučení Dr. Baedekera odešel pak v roce 1890 na studia do
misijního ústavu Chrischona ve Švýcarsku. V roce 1891 zemřel
jediný bratr Kristíny a Márie, Jaroslav.
◆

14

◆

Sestry Royovy
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Pak přišly těžkosti a zkoušky. Od srpna 1890 do září 1894
prošly sestry Royovy ohněm zkoušek. Po smrti otce, Augusta
Roye, v roce 1884 byl farářem na Staré Turé jejich švagr Ľudovít
Čulík. Jedné neděle řekl z kazatelny následující slova: „Pán
Ježíš vyčistil Jeruzalémský chrám. Svázal bič z provázků
a vyhnal jím všechny, kteří učinili z Božího domu peleš lotrovskou. Tak musíme učinit i my, musíme vyhnat všechny
bludaře, kteří tupí naši církev.“ Když lidé vycházeli z chrámu,
zahrnuli Kristínu, Márii a jejich spolupracovníky mnohými nadávkami. Říkali jim: „I my musíme vzít bič a vyhnat vás.“
Farář zasel do lidských srdcí velikou nenávist.
Když Kristínu, Márii a jejich spolupracovníky z chrámu vyhnali, začali se shromažďovat ve svém bytě. Kristína ve svých
vzpomínkách píše: „Malé shromáždění navzdory překážkám rostlo, duše se probouzely a nepřítel zuřil. Ty nejhorší,
nejšpinavější řeči byly o nás veřejně beztrestně hlásány.
Čím víc jsme byli tupeni, tím víc nás On, Ježíš, obohacoval.“ Dále vzpomíná: „Nepřidali jsme se k žádné svobodné
církvi, ani jsme žádnou novou nevytvořili, scházeli nám
k tomu přiměřeni muži. Chtěli jsme zůstat jen pravými
evangelíky a tvořit v té naší tvrdě spící církvi malou větev
oné pravé živé církve, jejíž údové nejsou počítáni podle čísla v matriční knize, ale podle zápisu v knize života Beránkova.“
Po určité době musely obě sestry opustit dosavadní byt, protože jejich majitelé ho nutně potřebovali. Po mnohých modlitbách a intenzivním hledání se jim podařilo pronajmout dům.
◆
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Dům byl u potoka v horní části města, ale vypadal jako zbořeniště. Měl tři světnice, kuchyň, místnost na dřevo a zanedbaný
dvůr. S velikou námahou ho daly do obyvatelného stavu. Obě
sestry zde prožily sedm dalších let života i se svým shromážděním. Do shromáždění v tomto „Domě u potoka“ přicházely celé
rodiny z blízkých staroturanských kopanic. Zvěst evangelia zasahovala mnohé posluchače a proměňovala je ve vzorné, nesobecké a obětavé následovníky Krista. Je velikou škodou, že
církev jejich obrozenecké snahy nepochopila. Sestry byly obviněny, že přechovávají v domě ruské emisary. Žily pak pod policejním dohledem. Dvakrát jim nadřízené orgány provedly domovní prohlídku, přičemž byly kontrolovány především knihy.
Na ulici se jim každý vyhýbal a nikdo s nimi nechtěl komunikovat. Návštěva bratra Kostomlatského byla pro ně tehdy velkým
povzbuzením.
Péči o děti rozšířily sestry Royovy o charitativní práci s dětmi
„hauzírerů“. Byli to podomní obchodníci, kteří odcházeli na deset měsíců do světa a své děti svěřili do péče sestrám Royovým.
Pro tyto děti byl však potřebný dům. Sestry koupily starý dům
a v něm začaly realizovat svoji sociální práci. Dům dostal název
„Útulňa“. Počet dětí, o které zde bylo pečováno, se pohyboval
mezi 18–20. Práce s dětmi hauzírerů byla velmi namáhavá a při
tom skoro bezvýsledná, protože rodiče pokazili za dva měsíce
všechno, co sestry během deseti měsíců pracně při výchově vybudovaly.
Pak se sestry přeorientovaly na práci se sirotky. Domek byl
přebudován a v něm bydlely děti i se svými vychovatelkami –
◆
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„Útuľna“

„Chalúpka“
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diakonkami. V domku byla vždy pravidelná vařená strava, hodně her a zpěvu. V programu bylo i mnoho vycházek. V neděli dopoledne se konaly služby Boží a odpoledne Nedělní škola. Lidé
ze širokého okolí přispívali na tuto práci především naturáliemi.
V roce 1926 byla práce s dětmi přestěhována do domu, který dostal název „Chalúpka“. Zde byly pro tuto práci lepší podmínky.
Velký význam v křesťanské práci sester Royových měly náboženské písně. V průběhu deseti let shromáždily materiál na
vytvoření nového zpěvníku. Byly tam písně, jejichž autorkami
byly sestry Royovy, ale také mnohé překlady. S harmonizací písní jim pomohl švýcarský hudební skladatel Felix Bovet. Zpěvník
byl vydán v roce 1906 pod názvem „Piesne Sionské“. Ze 330
písní bylo 200 dílem sester Royových. Zpěvník byl pak několikrát vydán.

Felix Bovet při práci
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Velkým ničitelem rodin i slovenského národa byl v té době
alkohol. Sestry Royovy viděly své poslání rovněž v zachraňování lidí od alkoholizmu. Z iniciativy Jána Chorváta byl 1. ledna
1897 založen na Staré Turé „Modrý kříž“. Bol to abstinentský
spolek, jehož členové se zavazovali, že nebudou konzumovat
alkoholické nápoje a budou žít podle učení Písma svatého.
Spolek byl součástí mezinárodní organizace pro záchranu alkoholiků s ústředím v Budapešti. Zásady Modrého kříže byly vznešené: „Denně číst Boží Slovo a žít podle něho, zříci se opojných nápojů, přivádět lidi ke Kristu a být připraven snášet
pro Krista i pohanění.“ Od roku 1900 začal „Modrý kříž“ vydávat svůj časopis „Svetlo“, jehož redaktorem byl Ján Chorvát.
Také Kristína do něho pravidelně přispívala svými články. V roce 1907 koupil „Modrý kříž“ starší dům, který byl přebudován
pro účely spolkové činnosti. K tomuto domu byl přistavěn velký
sál pro biblické hodiny, do něhož se vešlo 300 osob. Vlivem Božího slova zde byli mnozí alkoholici zachráněni a proměněni.

Pracovníci „Modrého kříže“

Ján Valenta

Ján Roháček

◆

Mária Royová
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Ján Mačica

Dům „Modrého kříže“

V roce 1904 se sestry Royovy i se spolupracovníkem Jánem
Roháčkem zúčastnily mezinárodní alianční konference v Blankenburgu v Německu. Na zpáteční cestě se zastavily v Praze
u bratra kazatele A. Adlofa a v Brně u Kostomlatských.
V zimě roku 1905 přijel na Slovensko a do Uher sekretář
Evangelické Aliance br. B. Kuhn a spolu s bratrem Chorvátem
a Kristínou Royovou navštívili mnohá místa, kde se shromažďovaly skupinky věřících Slováků i Maďarů.
V roku 1905 se uskutečnila návštěva sester Royových
na Těšínsku. V církevním sboru pastora Karola Kulisze
(1873–1940) v Komorní Lhotce se sestry zúčastnily setkání
vedoucích pracovníků „Křesťanského společenství“ a významných misijních pracovníků ze střední Evropy. Kromě
◆
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Dr. Baedekera byli přítomní
i Eva Thiele-Winkler z Miechowic, Martin Urban z Katowic a bratří Ján Roháček
a Ján Chorvát ze Slovenska.
Ve sborovém domě,
v němž bydlel pastor Kulisz,
prožily sestry Royovy požehnané chvíle ve společenství
vzácných křesťanů. V rozhovoru se sestrou Evou
Thiele-Winkler byla hlavním tématem práce diakonie. Pastor Kulisz se zaujíPastor Karol Kulisz
mal o duchovní, literární,
hudební a sociální práci na Staré Turé. Kristína Royová se zajímala o charitativní a evangelizační práci v evangelické církvi na
Těšínsku. Při této návštěvě byly navázány úzké kontakty, které
přinesly v budoucnosti požehnané ovoce ve formě překladů
mnohých písní a literárních děl sester Royových do polštiny
i v oblasti diakonie. Kristína o této návštěvě napsala: „Při jedné
ze svých návštěv vyzval nás pan dr. Baedeker, abychom přišli do Ligotky u Těšína, kde má věřící farář Kuliš krásnou započatou práci mezi Poláky, a že tam o svatodušních svátcích
bude setkání... To údolíčko obklopené nevysokými vrchy
a horami vypadalo jako kousek rajské zahrady.“
◆
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Dlouholetou touhou Kristíny bylo postavení nemocnice na
Staré Turé. Její touha se začala uskutečňovat v roce 1911. V následujícím roce dne 12. 5. 1912 byla nemocnice otevřena. V tomtéž čase se konala i druhá slavnost – založení slovenské diakonie se dvěma diakonkami a jednou učednicí. V práci diakonie

Pohled na Komorní Lhotku

velmi pomohla sestra Alvina Hesse, která pak zůstala na Staré Turé až do své smrti. V roku 1930 byl založen spolek
„Vieroslava“, jehož poslání vyjádřila Kristína následujícími slovy:
„Účelem spolku Vieroslava je zmírnění lidské bídy v Československu dobrou péčí o chudobné nemocné, vychováváním sirot, vydáváním křesťanských abstinentských knih
◆
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a časopisů a vyučováním sester diakonek.“ Prvým krokem
spolku bylo zaslání stanov ke schválení, aby mohly být nemocnice a dětský domov zařazeny mezi sociální ústavy v republice.
Miloslava H. Moštenanová vzpomíná: „Hraběnka E. Thiele-Winkler viděla u sestry Aninky, že slovenské žačky, neznalé němčiny, nemůže s prospěchem vyučovat ve svém německém ústavu, proto s sebou přivedla sestru Alvinu
Hesseovou jako učitelku a vychovatelku žaček... Sestra
Alvina byla předtím jako diakonka v Horní Trenčianské
u kněžny Oldenburgové, tam pracovala mezi naším lidem
a dost dobře se naučila hovořit slovensky, takže mohla hned
začít sestry vyučovat... Hraběnce Evě Thiele-Winkler jsme za-

Diakonky na Staré Turé
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vázány velkou vděčností za její dobrotu, i za opravdovou
snahu pomoci této tolik potřebné práci ke zdárnému zbudování a dalšímu růstu a povznesení, což umožnila tím, že nám
propustila sestru Alvinu.“
V roce 1925 začala Kristína vydávat časopis „Večernica“,
který vycházel jednou měsíčně. V redakci s ní spolupracovaly
i sestry Božena Jehličková a Marie Rafajová, které se na Starou
Turou přistěhovaly. Časopis přinášel biblické úvahy, přednášky,
zprávy o evangelizační a charitativní práci, informoval o misijních slavnostech a konferencích a také podával zprávy o misijní
práci v dalekých pohanských zemích.
Aktivní zájem o misii mezi pohany se stal součástí misijní práce sester Royových. Kristína píše: „Od samého začátku naší
práce jsme měly vždy víc a víc na zřeteli i misii mezi pohany.
Už děti nedělní školy sbíraly spolu s námi své dary na misii.“
Misie mezi pohany byla spojovacím článkem mezi kontinenty
a Starou Turou. Příspěvky pro misionáře posílaly na různá místa, dokonce až do Číny. Samy žily ve velmi bídných poměrech
a při tom pomáhaly šířit evangelium po celém světě. V roce
1931 poslaly na misijní dílo 7 601 Kčs.
Literární práce Kristíny Royové je velmi bohatá. Její prvotina
„Bez Boha na svete“ vyšla v roce 1893. Impulsem k napsání této povídky byla výzva slovenského nakladatele, aby „proboha“
už někdo napsal nějakou knížku pro děti, protože nikde pro ně
není nic přiměřeného. Slova „proboha“ se Kristíny hluboce dotkla a inspirovala ji ke psaní. Kristína vzpomíná: „Slovenská kritika nepřivítala mého Martínka nijak příznivě! Jeden – jinak
◆
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vysoce vzdělaný farář a senior – vrátil panu Bežovi exempláře, které mu poslal, s poznámkou: „Tyto knihy nerozšiřujte, mají příliš bezbožnou tendenci!“
V knize „Bibliografia literárnej tvorby Kristíny Royovej“, kterou
sestavil Juraj Potúček, doplnil a edičně upravil Michal Slavka, je
seznam 77 literárních prací, které byly dosud vydány tiskem.
Nejznámějším dílem Kristíny je povídka pro děti „Bez Boha na

Titulní strana knihy „Bez Boha na svete“
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svete“. Od prvního vydání v roce 1893 byla v průběhu sta let
přeložena do 28 jazyků. Pro děti, které Kristína velmi milovala,
napsala i další knížky: „Ako Kvapôčka putovala“, „Ako zomrel
sláviček“, „Ako prišli lastovičky domov“, „Peterko“, „Traja kamaráti“ a „V slnečnej krajine“. Mladým lidem jsou určeny knihy
„Sluha“, „Šťastní ľudia“, „Za vysokú cenu“ a „Bludári“. Velkou
hodnotu má rovněž autobiografie „Za svetlom a so svetlom“.
O první hodnocení života a díla Kristíny Royové se pokusila
ještě za jejího života Miloslava H. Moštenanová v knížce „Vývin
a vzrast kresťanskej a sociálnej práce Kristíny Royovej na
Starej Turej“, která byla vydána vlastním nákladem v roce 1921
a byla vytištěna v Ružomberku. Napsala následující řádky:
„Povídky – ‘Šťastní ľudia’, ‘Stratení’, ‘Vo vyhnanstve’, ‘Splnená túžba’, ‘Druhá žena’ – a její traktáty, ne aby je lidé jen
četli, ale aby každý kdo je čte, přijal do srdce to, co ho učí žít
takový život, jaký na věčnosti obstojí před tváří svatého
Boha.“
„Musíme uznat, že víra sestry Kristíny, víra, která nikdy
nepochybovala o moci a pomoci Boha Spasitele, její modlitby, touhy pomáhat bližním a její tvorba byly pomůckami,
kdy Pán tvořil tuto velkou práci. Snahy byly upřímné, proto
na všem spočívalo Boží svaté požehnání.“
V roce 1990 začal vycházet „Výber zo spisov Kristíny Royovej“, který má nyní patnáct svazků. Na vydávání se podíleli: vydavatelství Tranoscius, Církev bratrská, Apoštolská církev a vydavatelství Nádej. Všechny knihy Kristíny Royové mají velikou
duchovní hodnotu, protože se v nich odráží víra, že obsah biblic◆
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Kristína Royová s Biblí
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kých knih je Duchem svatým inspirovaným Božím slovem
a Ježíš Kristus je opravdovým Spasitelem, který má zájem o záchranu každého člověka.
Kristína Royová velmi milovala Bibli a každý den ji četla a studovala. Svoji kralickou Bibli přečetla 49krát. Poprvé ji přečetla již
jako dítě. Po padesáté přečetla Bibli již ve slovenském jazyce.
Byl to překlad profesora Jozefa Roháčka, vydaný v roce 1936.
Kristína stála již na sklonku života. Napsala tehdy slova: „Čtyřicetdevět krát jsem přečetla svoji drahou českou Bibli, skrze
kterou mi bylo dáno světlo, vždy od začátku až do konce. Po
padesáté začínám číst Bibli konečně po prvé slovensky.
Národ, který přijal Hospodin do své služby tehdy, když mu
v jeho řeči daroval Bibli, se už nikdy neztratí, ani nesplyne
s jinými národy. Tak se už neztratí ani můj milovaný národ.“
(Večernica 1936 č. 3–4.)
V sedmdesátém prvém roce svého života se Kristína rozhodla realizovat svoji dlouholetou touhu – vybudovat domov pro seniory. Završením usilovné práce bylo jeho otevření, které se
uskutečnilo 1. května 1933. Tento dům dostal název „Domov
bielych hláv“. Z druhé strany byl na stěně umístěn výstižný citát:
„Jestli uvěříš, uvidíš slávu Boží.“ Na slavnostní otevření se sešli
hosté z celé republiky: Češi, Moravané, Slezané a Slováci. Na
shromáždění bylo 2000 účastníků. 2. května se do tohoto domu
nastěhovala i Kristína, kde prožila poslední tři roky svého života.
Sestry diakonky o ni s velikou láskou pečovaly. Jednou před nimi
vyznala: „Všechno, čím jsem byla, již shořelo, jen Pán Ježíš
mi zůstal.“
◆
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Když ji Pán odvolal z tohoto světa, bylo vydáno zvláštní, příležitostné číslo časopisu „Večernica“. Má padesát stran a je věnováno památce Kristíny Royové. „Oznamujeme vám, že Pán

„Domov bielych hláv“

odvolal naši milovanou sestru Kristínu Royovou, spisovatelku a předsedkyni spolku Vieroslava, dnes v noci v jednu hodinu k sobě a tak splnil její dávnou touhu. Sdílíme s ní její
radost. Její chatrnou schránku uložíme do země ve středu
30. prosince ve dvě hodiny odpoledne, s nadějí vzkříšení
a setkání se před Pánem. Na Staré Turé dne 27. prosince
1936.“ Její pohřeb se konal 30. prosince za hojné účasti hostů
z celého Slovenska, Čech, Moravy a Slezska.
◆
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Na černém mramorovém
pomníku společného hrobu
Márie a Kristíny Royových na
staroturanském hřbitově jsou
napsána slova: „Tí, ktorí privodia mnohých k spravodlivosti, budú sa skvieť ako
hviezdy na večné veky.“
Daniel 12,3
Práce sester Royových byla
oceněna odhalením pamětní
desky na staroturanské faře.
Stalo se tak z iniciativy dr.

Kristína Royová ve svém stáří

Pomník sester Royových
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Dušana Úradníčka a br. Michala Slavky. Pamětní deska byla odhalena na jejich rodném domě dne 28. a 29. 6. 1969. Slavnost
se konala za účasti věřících, přátel a významných kulturních
pracovníků. Kristína Royová byla zařazena mezi slovenské spisovatele.
Při odhalení pamětní tabule řekl básník Emil Boleslav Lukáč:
„Jaký je to zázrak. Zašel jsem ve Švédsku, Norsku, Finsku,
ve Stockholmu, v Oslu, v Helsinkách do knihkupectví a viděl jsem tam v popředí díla Kristíny Royové. Totéž se mi stalo v Německu, v Drážďanech, v Lipsku a v Berlíne. A totéž
i v pařížském knihkupectví. Není to úžasné?“
K uctění památky sester Royových byl pojmenován jejich
jménem i park, který se nachází před farní budovou. Při
50. výročí smrti Kristíny
Royové byla v roce 1986 otevřena pamětní jizba Kristíny
Royové v jejím rodném domě,
kde se nachází stálá expozice
vzácných dokumentů její literární a sociální práce. Ve světnici se nacházejí rovněž předměty, které Kristína používala,
a její díla, která byla vydána
v různých jazycích. Nacházejí
se tam rovněž rukopisy knih,
Pamětní tabule
které dosud nebyly vydány.
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Je zde rovněž busta Kristíny Royové, umělecké dílo akademické
sochařky Jaroslavy Fabriciové. Paní Fabriciová je rovněž autorkou pamětní desky na staroturanské faře.
V posledních desetiletích vycházejí knihy, které potvrzují, že
se sestry Royovy zapsaly nesmazatelně do života a vědomí mnohých lidí na Slovensku i v jiných národech.
„Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež“, vydaný v roce 1979, vzpomíná Kristínu Royovou a zdůrazňuje, že byla neobyčejně produktivní autorkou náboženských románů, novel a povídek.
V roce 1991 vydal evangelický a. v. sbor na Staré Turé knížku
Dr. Jarmily Slezáčkové „Život a dielo sestier Márie a Kristíny
Royových“. Autorka velmi kladně hodnotí životní dílo obou sester. V roce 1999 vydala Matice slovenská knihu „Bibliografia literárnej tvorby Kristíny Royovej“, kterou sestavil Juraj Potúček
a doplnil a edičně upravil Michal Slavka. Kniha zachycuje velmi
podrobně vydání jednotlivých knih v různých jazycích.
Daniel E. Holeczy napsal knížku „Životopisy“, kde jsou na
prvních místech uvedeny životopisy Kristíny Royové a profesora
Jozefa Roháčka.
Pozornost si zaslouží i dramatizace povídky „Sluha“ od učitelky Eleny Márie Rumánkové, jakož i její „Veduta Staré Turé“
z roku 2003, na které umístila „Dům bílých hlav“ pod věžemi
kostelů. Rovněž kniha „Naše korene – vznik a vývoj prebudeneckého hnutia na Slovensku“, vydaná v Bratislavě ve vydavatelství Nádej v roce 1994, věnuje velkou pozornost Kristíně
Royové. Kniha „Pútnici na úzkej ceste“, kterou připravil
◆
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Ing. Ján Hudec a vydalo vydavatelství A-Alef v Ostravě v roce
1999, věnuje rovněž pozornost sestrám Royovým a jejich nejbližším spolupracovníkům. Na obálce je Kristína zařazena mezi
nejvýznamnější osobnosti křesťanských dějin a u její fotografie
jsou slova modlitby: „Prebuď sa, národ môj.“ Sestry Kristína
a Mária Royovy jsou uvedeny rovněž v knize „Evanjelická
encyklopédia Slovenska“, vydané v roce 2001 v Bratislavě.
Na stránce 304 a 305 jsou uvedena nejdůležitější fakta z jejich
života.
Křesťanské osobnosti spjaté s Kristínou Royovou

Mária Royová

Božena
Chorvátová-Royová

Alvina Hesse

Marie Rafajová

Ján Roháček

Michal Krúpa

Michal Roháček

Ján Chorvát
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Elena Rumánková: Veduta Staré Turé (610x870), olejomalba, 2003

◆

35

◆

Život Kristíny Royové byl již zpracován i Slovenskou televizí.
V roce 1990 byl v cyklu „Hľadanie stôp“ uveden film „Kto je
Kristína Royová“ a v roce 1997 uvedla Slovenská televize v cyklu „Prameň“ film „Sestry Royové“. V roce 2002 byl v relaci
„Samaritán“ uveden film „Borka Plesková“ o životě diakonky,
která žila několik let po boku Kristíny Royové a celý dlouhý život
zůstala věrná svému poslání v diakonii. I v tomto filmu jsou
vzpomínky na Kristínu Royovou.

Barbora Plesková, 1933

Barbora Plesková, 2004

Sestry Royovy nejsou tedy zapomenuty a jejich život odevzdaný Ježíši Kristu a prožitý v jeho službě přináší stále bohaté
ovoce a je zdrojem inspirace pro jeho následovníky.
◆
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Ze všech budov, které v době života Kristíny Royové sloužily sociálním účelům, zůstala dnes už jen jedna – bývalý „Domov bielych hláv“. V době komunistické totality sloužila tato
budova jako hudební škola. Ostatní budovy byly již zbourány
a odstraněny.

◆
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Na závěr je třeba připomenout vyznání Kristíny Royové:
„A keby sa mňa dakto spýtal, či by som hľadiac naspäť
ešte raz chcela žiť pre Krista ten život už prežitý, s plným presvedčením by som vyznala, že áno. A že keby som ho mohla
žiť druhý raz, usilovala by som sa žiť ho vernejšie, čistejšie,
aby vo mne i skrze mňa lepšie oslavovaný bol môj Slávny
Kráľ, Ježiš Kristus.“
Juraj Potúček, veliký znalec jejího života a díla, napsal v časopise „Cestou svetla“ (roč. XIV, august 2003, č. 8) tato slova:
„Záverom možno o Kristíne Royovej povedať: Kristína
Royová hľadala svetlo, našla svetlo, šírila svetlo a napokon
odišla do ríše svetla.
Po Kristíne Royovej zostala požehnaná pamiatka – zostane aj po nás?“
Mnozí lidé v Evropě zpívají následující radostnou píseň sester
Royových, která se stává osobním vyznáním stále nových následovníků Ježíše Krista:
„Smieť žiť pre Krista, pre Neho mrieť,
ó, to je blaho, nad ktoré niet!
Hodno zaň trpieť, hodno bojovať,
ach, hodno cele opustiť svet.
Smieť žiť pre Krista, niesť hanu, strasť,
vojsť ako víťaz v nebeskú vlasť.
S korunou slávy zastať pred Bohom,
naveky tam žiť – ó, to je slasť.
◆
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