
Do 100 let a dál…? 
 

Zdá se mi, že stárnu rychleji 
než jsem čekala, 
vůli dlouhého žití 
jsem si nechala. 
 
Na přání z mládí, 
která jsem měla, 
na ta jsem za svého žití 
už většinou zapomněla. 
 
Přesto mé žití bylo krásné, 
s mužem žít v klidu 
a naše děti vychovat, 
to bylo jasné. 
 
Dnes je ještě větší naše rodina. 
Co bylo a nebylo, 
ke dvěma dětem pět vnoučat přibylo, 
 
 

 
 

pravnoučat dvanáct, jako apoštolů 
a šest prapravnoučat,  
dobře je nám spolu. 
 
Snad jsem blázen do života, 
ale stejně jako za mlada 
já mám svůj život stále ráda. 
 
Stárnutí mi, lidé drazí, 
moje zdraví trochu kazí, 
přesto žiji krásný sen, 
ráno vítám nový den. 
 
Mé srdíčko unavené 
životem prověřené 
musíš ještě trochu bít, 
radost z žití já chci mít. 
Sto let mi zatím Pánbůh dal 

a jen on ví, co bude dál… 

 

Báseň k oslavě stoletého života paní Adély Raschové, obyvatelky Domova pro seniory sv. 

Zdislavy v Opavě, složila zaměstnankyně domova. A společně s dalšími obyvateli, zaměstnanci 

a nejbližší rodinou jsme toto krásné výročí 19. července 2022 oslavili.  

Oslava byla zahájena mší svatou v Kapli Božského srdce Páně v klášteře Marianum  

a pokračovala na zahradě Domově sv. Zdislavy. Paní Adélka je i přes svůj vysoký věk aktivní 

ženou, kterou zajímá dění kolem sebe, ráda se dělí o zážitky ze svého života, každý den 

nezapomene poděkovat Bohu za svůj život a život své rodiny, je velmi skromná, trpělivá, 

vděčná a vždy s úsměvem na tváři.  

 



 

 

Za svůj život zažila mnohé. Už rok narození 1922 byl silným ročníkem s mnoha událostmi. 

Konal se 1. Orelský slet v Brně a členkou spolku Orel byla také paní Adélka. Proběhly 1. ženské 

Olympijské hry v Paříži. Rok 1922 má ve svém narození také mnoho známých osobností např. 

herec J. Kemr, M. Kopecký, S. Zázvorková a sportovci manželé Zátopkovi. Paní Adélka zažila 

všechny prezidenty Československa i České republiky, vychovala 2 děti, pomáhala s péčí o 5 

vnoučat, radost ji dále dělá i 12 pravnoučat a 6 prapravnoučat. Poslední tři roky svého života 

tráví v Domově pro seniory sv. Zdislavy v Opavě. 

 

    

Celý kolektiv zaměstnanců Domova pro seniory sv. Zdislavy ji i touto cestou přeje pevné zdraví, 

neutuchající víru a důvěru v Boží vedení a ochranu, a Boží požehnání do dalších dnů.  

 

Domov pro seniory sv. Zdislavy sídlí na Rooseveltové ulici v Opavě, spadá do komplexu kláštera 

Marianum. Zřizovatelem této služby, která působí v Opavě už od roku 1991, je Kongregace 

Dcer Božské Lásky.  

 

   


