


Toledo 
1440: V Toledu se narodí Juan Sánchez, 
dědeček Terezie 
• Talentovaný obchodník 
• Konvertita ze židovství 
• Oženil se s Inés de Cepeda z Tordesillas 
Děti:  
• Hernando (praktikoval židovství) 
• Alvaro (zůstal v Toledu) 
• Alonso de Pina (*1480) 
• Pedro (přestěhoval se do Ávily) 
• Ruy (přestěhoval se do Ávily) 
• Elvíra (přestěhovala se do Ávily) 
• Lorenzo (duchovní, přestěhoval se do Ávily) 
• Francisco (přestěhoval se do Ávily) 
1485: se smířil s Církví 
Kolem r. 1493 se stěhuje do Ávily 
1500: vyhrává proces o šlechtický titul 
Před r. 1504 umírá D. Inés de Cepeda 



Rodina ze strany otce 

Juan Sánchez + Inés de Cepeda   

Hernando  Alvaro  Alonso de 
Pina 

* 1480 

Pedro  Ruy  Elvíra  Lorenzo  Francisco  

Alonso Sánchez de Cepeda + Catalina del Peso 
14. 11. 1504 svatební smlouva 

květen 1505 sňatek 
8.9. 1507 smrt D. Cataliny 

   

María de 
Cepeda 
* 1506 

Juan Velázquez  
de Cepeda 

*1507 



Rodina ze strany matky 

Juan de Dávila y de Ahumada 

+ 

Terezie de las Cuevas  

Juan de 
Ahumada 

Beatriz de 
Ahumada 

* 1495 
V Olmedu 

Antonio de 
Ahumada 

Sancho de 
Ahumada 

María de 
las Cuevas 

Juana de 
Ahumada 



Toledo:  
D. Juan Sánchez 

 
Tordesillas:  

D. Inés de Cepeda 
 

Olmedo, Gotarrendura:  
D. Beatriz de Ahumada 

 
Ávila:  

D. Alonso a rodina T. 
 



La Moneda - Mincovna 

• 14. listopadu 1509   
D. Alonso odevzdává listinu 
o věnu Beatriz de Ahumada 

• 1509 sňatek D. Alonsa 
s Beatriz de Ahumada, se 
kterou bude mít devět (?) 
dětí 

• 1510 se narodí Hernando 
de Ahumada 

V r. 1600 dům koupili bosí karmelitáni 



Později rodina získala několik obrovských domů, 
jejich dvory a prostornou zahradu zavlažovanou 
ze studny s čerpacím kolem. 
Měli nemovitosti a pozemky v Gotarrenduře, 
dům, holubník a veliké stádo ovcí. 



Rekonstrukce Tereziina pokoje  
a dobový oděv 



1512 D. Alonso se účastní 
bitvy o Navarru; Španělé 
vítězí 
 



Znak rodiny Cepeda a Ahumada 



D. Alonso: 
 
• bohabojný  a ctnostný člověk  
• který rád četl dobré knihy (Ž 1,1) 
• měl lásku k chudým 
• měl soucit s nemocnými i se 

služebnictvem  
• počestný člověk (Ž 1,2) 

 
• dobrý křesťan 
• pravdivý člověk 
• se smyslem pro čest 
• obchodník 
• puntičkář 
• vážný a spíše zamyšlený člověk 
• se smyslem pro čest 

 
Ke konci života v ekonomické tísni, 
své problémy však překročil, upevnil 
se ve víře a křesťanském životě. Jeho 
smrt podnítila Tereziino obrácení.  

D. Beatriz: 
 
• bohabojná žena 
• pečující o náboženskou 

výchovu dětí (Ž 1,1.6) 
• velmi ctnostná 
• zkoušená těžkými nemocemi 
• obrovsky počestná 
• nesmírně krásná 
• velmi mírná  
• značně rozumná (Ž 1,3) 
• pracovitá 
• ráda četla (Ž 2,1) 

 
Terezie bude mít jako její matka 
• křehké zdraví (ale bude 

robustnější v duchu) 
• úctu k lidové zbožnosti 
• milovat vzdělání a četbu 
• jemné a uhlazené chování 
• lásku k rodině 



Rodina 
–1513 nebo 1514 se narodí Rodrigo de Cepeda 
–1515 narodí se 28. března Terezie de 
Ahumada 
–1515 křest Terezie 4. dubna, ve středu 
Svatého týdne, ve farním kostele sv. Jana v Ávile 
a inaugurace karmelského kláštera Vtělení 
téhož dne 
–1517 Juan de Ahumada, přízračný bratr, jehož 
existence pro historiky zůstala neznámá 
–1519-1523 spor o šlechtický titul 
–1519 narodí se Lorenzo de Cepeda  
–1520 narodí se Antonio de Ahumada 
–1521 narodí se Pedro de Ahumada  
–1522: narodí se Jeronimo de Cepeda 
–1525 umírá D. Terezie de las Cuevas, babička 
Terezie ze strany matky; 
–1527 narodí se Agustín de Ahumada 
–1528 narodí se Juana de Ahumada 
–1528 umírá D. Beatriz de Ahumada 
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Hernando  *1510 

Rodrigo  
1513 nebo 1514 

Teresa *1515 

Juan * asi 1517 

Lorenzo *1519 

Antonio * 1520 

Pedro *1521 

Jerónimo *1522 

Agustín * 1527 

Juana * 1528 



Byli jsme tři sestry a devět bratrů. Všichni se – z Boží dobroty – podobali svým rodičům 
v tom, že byli ctnostní… (Ž 1,3) 

1. Juan de Cepeda 
(*1507) 
už před smrtí D. Beatriz 
se nechá naverbovat  
do pěšího pluku do Itálie 
a brzy nato tam umírá 
(viz TA; v EOS ale: umírá 

bezdětný v Africe jako 

kapitán pěchoty) 

 

 
 

2. María (*1506) 
1531 se provdá za Mar-
tina Guzmána y Barrien-
tos;  
žije v Castellanos de 
Cañada; 

1544 její manžel rozpou-

tá spor ohledně dědictví; 

1557 ovdoví; 
Umírá kolem r. 1568 
(Ž 34,19) 
 

3. Hernando 
(*1510) 
1532 cesta do Indií; 
1546 účast v bitvě  
o Iñaquitos;  

zraněn; 

1565 umírá v Pastu 
 

 
 
 

4. Rodrigo  
(*1513-14) 
Tereziin důvěrný pří-
tel z dětství; 
1535 vzdá se dědictví 
ve prospěch Terezie 
a odchází do „Indií“; 
155? umírá v Chile  
v boji proti Araukán-
cům 
 

6. Lorenzo (*1519) 
1540 spolu s Jeronýmem cesta do Indií; 
1546 účast v bitvě o Iñaquitos, zraněn; 

1549 účast ve vítězné bitvě v Jaquijahuaně;  
žije v Quitu; finančně pomáhá Terezii; 
1575 vydá se zpět do Španělska; 
1576 dorazí se 3 dětmi, (Avila, žije v La Serně); 
T. ho uvádí do duch. života; je ve skupině Vejamen; 
přijímá do domu Pedra;  
nechá se pohřbít v kapli Sv. Josefa 

Tereziini sourozenci v pořadí,  
v jakém odcházejí 
 z rodného domu 

(Terezie odchází z domova jako pátá 
v pořadí) 



7. Jerónimo (*1522) 
1540 odchod do Indií s Lorenzem; 
1549 účast ve vítězné bitvě 
o Jaquihuana;   
1572 Lorenzo pomohl jeho 
nemanželské dceři Janě; 
1575 † v Panamě při návratu  
do Španělska 
 

8. Juana (*1528) 
nejmladší (T. pro ni matkou);  
po 1543 († otce) ve Vtělení  
v cele Terezie; 
1553 se provdá za Juana de 
Ovalle; 
žijí v Albě de Tormes; 
1562 pomáhá s 1. založením 
 

9. Juan (* asi 1517) 
jeho jméno je v závěti (1543); 
1544 není ve Sporu o dědictví; 
? 1535 utíká s Terezií (dle EOS); 
? 1543-44 se stává mnichem; 
Jako novic umírá 
 
 
 

10. Agustín (*1527) 
nejneklidnější bratr; 
1546 v Peru; 
1549 účast ve vítězné bitvě 
v Jaquijahuaně; 
Lorenzo pomáhal jeho nemanžel-
ské dceři Leonoře; 
vrací se do Španělska; 
umírá svatě několik let po smrti T. 
  

11. Antonio (*1520) 
1544 odplouvá do „Indií“; 
1546 umírá v bitvě u Iña-
quitos jako první (/jeden z 
prvních) 
 
 
 
 
 

12. Pedro (*1521) 
černá ovce rodiny; 
po 1544 odchází do „Indií“; 
ožení se s Annou Pérez v Pastu;  
kolem 1575 ovdoví; 
1576 se s Lorenzem vrací do Šp.; 
„nemocný a neurastenický 
tulák a napůl blázen“; 
po Lorenzově smrti žaluje jeho 
syna 



Zdroje 

Doba a život sv. Terezie (B.A.C. 1996) 
Efrén de la Madre de Dios OCD (1915-1996) 
Otger Steggink (1925-2008) 
(Zkratka EOS) 

Životopis Terezie z Avily 
(KNA 2000; zkratka MA) 

Marcelle Auclairová 
(1899-1983) 

100 listů o Terezii od Ježíše 
(Monte Carmelo 2007; 

zkratka TA) 

Tomás Álvarez OCD 
(1923-2018) 



Zdroje obrázků 
• Google obrázky 

• Snímky z dokumentu o Kostele a muzeu sv. Terezie od Ježíše 

Podrobnosti o zdrojích snímků a obrázků ve zvláštním souboru o zdrojích obrázků. 

 


