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Juan Sánchez  
+ Inés de Cepeda   

Hernando  

Alvaro  

Alonso de Pina 
* 1480 

Terezie od Ježíše 

Pedro  

Ruy  

Elvíra  

Lorenzo  

Francisco 
Álvarez de Cepeda  

+ María de Ahumada (sestřenice T. 
matky) 

Anežka od Ježíše (Tapia) OCD  
(+ 22.4.1601) 

Anna od Vtělení (Tapia) OCD 
(asi 1536-22.4.1601) 

Karmelitky   sestřenice 



Karmelitky - sestřenice 
Anežka od Ježíše (Tapia) OCD. Narodila se v Ávile, ve věku 15 let vstoupila 
do Vtělení, kde žila se Světicí v její cele. Se svou sestrou Annou byla přítomná při 
založení Sv. Josefa v Ávile. Později (1567) obě sestry doprovázely Světici 
při založení v Medině del Campo, kde Anežka zůstala jako převorka. Později, 
v dubnu 1571, Anežka znovu doprovázela Matku při řešení problémů v této 
komunitě. Provinciál je přiměl k návratu do Alby a  převorkou na její místo 
jmenoval Terezii de Quesadu, která byla přivedena z Vtělení v Ávile. Ještě téhož 
roku však v Medině převezme priorát a zůstane převorkou až do roku 1580. Podílí 
se na založení v Palencii v prosinci 1580, kde několik let zůstane jako převorka. 
Později se vrátí do Medina del Campo, kde umírá 22. dubna 1601.  

Anna od Vtělení (Tapia) OCD. Narodila se v Ávile kolem roku 1536. Do Vtělení 
vstoupila velmi mladá. Její sestra Anežka a ona sdílely celu se Světicí. Byla 
přítomná inauguraci kláštera Sv. Josefa, později vstoupí k bosým. V roce 1567 se 
se svou sestrou účastní na založení Karmelu v Medině, jehož převorkou se stane. 
V roce 1570 odešla do Salamanky, kde byla také dvě tříletí převorkou (1570-
1577). A znovu od roku 1589. Zemřela v Salamance 22. dubna 1601, ve stejný 
den jako její sestra Anežka v Medině. Anna vypovídala v kanonizačním procesu 
Terezie (Salamanka, 3. 1. 1592: BMC 18, 19-25). Přenechala nám pět dopisů 
z mnoha, které jí napsala Matka Terezie. 



Děti a D. Alonsa  
+ D. Beatrix 

Hernando  *1510 

Rodrigo  
1513 nebo 1514 

Teresa *1515 

Juan * asi 1517 

Lorenzo *1519 
+ Jana de Fuentes 

Teresita od Ježíše (Ahumada) OCD 
(25.10.1566-10.9.1610) 

Antonio * 1520 

Pedro *1521 

Jerónimo *1522 

Agustín * 1527 

Juana * 1528 
+ Juan de Ovalle 

Beatrix od Ježíše (Ovalle) OCD 
(26.10.1560 - 1.1.1639) 

Karmelitky   neteře 



Karmelitky – Tereziiny neteře 
DCERA LORENZA DE CEPEDA (TERESINA BRATRA) A JUANY DE FUENTES 
Terezita od Ježíše (Ahumada) OCD. Narodila se v Quitu 25. října 1566. V devíti letech přijela 
do Sevilly se svým otcem a bratry a tam poznala svou tetu, Matku Terezii, která tehdy zaklá-
dala sevillský Karmel. Po konzultaci s různými kanonisty byla přijata do kláštera ve svých 10 
letech a těšila se náklonnosti sester v Seville. Se svým otcem odešla do Ávily a tam vstoupila 
do kláštera Sv. Josefa, i když kvůli věku začala noviciát až v roce 1581. Doprovází Světici při 
založení v Burgosu a bude přítomná u jejího smrtelného lůžka v Albě de Tormes. 5. listopadu 
1582 složí sliby u Sv. Josefa v Ávile, kde zůstane až do své smrti 10. září 1610, zemře ve věku 
44 let. I když je někdy zmiňována jako Terezita de Cepeda, její otec ve své závěti stanovil, aby 
nosila příjmení své tety, de Ahumada. 

DCERA JUANY DE AHUMADA (SESTRY TEREZIE) A JUANA DE OVALLE 
Beatrix od Ježíše (Ovalle) OCD. Narodila se v Albě de Tormes (Salamanka) 26. října 1560 
a zemřela v Madridu 1. ledna 1639. Je nejmladší z pěti dětí manželství Ovalle - Ahumada. Už 
jako mladé dívce jí teta navrhla, aby se stala mniškou, ale jí se nezdálo, že by měla povolání. 
Ve svém prohlášení při beatifikačních procesech vypráví, že se někdy, když chodila se svou 
tetou, styděla: „Styděla se jít s ní, protože ji viděla tak napodobovanou (remedada) a Matka 
se hodně smála, když viděla, jak se tato svědkyně stydí s ní jít“(BMC 18, 117). Terezie trvala 
na tom, aby ji dostala z Alby, když se o mladé ženě rozšířily pomluvy kvůli jednomu ženatému 
rytíři, který hodně navštěvoval její dům. Dva roky po smrti Světice, r. 1584, vstoupila na Kar-
mel v Albě. V zápisu bylo zaznamenáno, že byla přijata bez věna, „protože byla neteří matky 
zakladatelky“. Sliby složila 10. listopadu 1585. V roce 1595 přešla na založení v Ocaña, kde 
byla zvolena převorkou v roce 1600. O několik let později, v roce 1607, byla zvolena 
převorkou v Toledském klášteře; znovu v Ocaña v roce 1610 a poté v klášteře bosých Sv. 
Anny v Madridu v roce 1615 a později znovu v roce 1626 a 1632. 



Tereziiny neteře „z druhého kolena“ 
DCERY FRANTIŠKA DE CEPEDA (TEREZIIN BRATRANEC) A MARIE DE OCAMPO 
Beatrix od Ježíše (Cepeda a Ocampo) OCD. Ona a její sestry Alžběta od sv. Pavla a Marie de Cepeda 
byly mniškami ve Vtělení v Ávile, kde Beatrix složila r. 1560 své sliby. Ve svém prohlášení v beatifi-
kačních procesech vypovídá, že ve Vtělení byla přítomná, když její tetě přikázaly, aby byla převor-
kou během tříletí 1571-1574 (BMC 18, 177). V r. 1574 přešla k bosým do Sv. Josefa v Ávile. V roce 
1575 už byla v Malagónu. Když převorka tohoto kláštera, Brianda od Sv. Josefa, onemocněla, Tere-
zie si ji vybrala jako „předsedkyni“ komunity, ačkoliv se jí nelíbila její malá otevřenost (franqueza), 
a tak napíše: „Na koho jsem se hněvala nejvíc, byla Beatrix od Ježíše“ (Dopis Marii od Sv. Josefa, 
konec prosince 1579). V roce 1580 odcestovala spolu s Matkou na založení ve Villanuevě de la Jara. 
V roce 1581/82 byla určena pro založení Granady s Janem od Kříže. V roce 1586 byla součástí zaklá-
dající skupiny Karmelu v Madridu a v roce 1595 se podílel na založení v Ocaña v provincii Toleda. 
Alžběta od sv. Pavla (de la Peña) OCD. Stejně jako její sestry Beatrix a Marie vstoupila do Vtělení 
a později přešla do Sv. Josefa v Ávile, kde je jmenována jako první v Knize slibů a voleb tohoto kláš-
tera. V roce 1569 odešla s Terezií na založení do Toleda. Později bude podpřevorkou v Pastraně 
(červen 1569). Vrátí se do Ávily, aby šla spolu s Terezií a Janem od Kříže na zakládání do Segovii 
(1574). Na konci roku 1581 onemocní, opět už v Ávile, a zemře v únoru následujícího roku ve věku 
35 let. Vztah, který měla se Světicí, se vyznačoval velkou blízkostí. Terezie dělá narážky na péči, 
kterou jí poskytovala. V dopise Luisovi de Cepeda píše: „Pokušení sestry Alžběty od svatého Pavla 
v tom, jak mě má ráda, je tak velké, že je to mnohem větší pozornost pro ni. Je mi značnou útěchou 
být v její společnosti, neboť mi připadá jako anděl“ (březen 1578). Při mnoha příležitostech Alžběta 
působila jako její sekretářka. 
Marie de Cepeda OCarm. Marie byla mniškou ve Vtělení v Ávile. Spolu se svými dvěma sestrami se 
pokusila připojit k tereziánské rodině, ale kvůli zdravotnímu stavu (dosl. nedostatku zdraví) se mu-
sela vrátit do kláštera Vtělení. Jeden z jejích bratrů, Luis de Cepeda, jí pomáhal finančně. Sama 
Světice jí pomáhá během svého převorského tříletí (1571-1574). Marie zůstane posledních 20 let 
svého života ochrnutá. Zemřela v r. 1614. Máme jeden dopis Světice, který jí adresovala (ze dne 24. 
října 1575).  



Tereziiny neteře „z druhého kolena“ 
DCERY DIEGA DE CEPEDA (TEREZIIN BRATRANEC) A BEATRIX OD KŘÍŽE A OCAMPO 
Leonor de Cepeda OCarm. Sestra Marie Baptisty. Vstoupila do Vtělení v Avile, kde byla součástí skupiny 
vytrvalých mladých Světice, a odkud odešla na Karmel Sv. Josefa, ale její nemoci ji přiměly vrátit se 
do Vtělení, kde se její duševní nemoc zhoršila. Zemřela ve Vtělení (červen 1572), když Světice byla před-
stavenou. V jejím procesu blahořečení Marie Baptista, sestra Leonory, vypráví: „zejména [ví, že viděla 
stoupat do nebe duši] jedné řeholnice, kterou vychovávala od dětství, která se jmenovala Leonor de 
Cepeda, o níž mi blažená Matka napsala poté, co právě zemřela, tato slova, když o ní mluvila: „den 
předtím jsem pochopila její šťastný konec a věřím, že nevstoupila do očistce“ (BMC 19, 45). 
Marie Baptista (Ocampo) OCD (1543-1603), sestra Leonory de Cepeda, karmelitky z Vtělení. Je jednou 
z nejoblíbenějších karmelitek Zakladatelky, která o ní říká, že byla: „jedna z nejbystřejších a nejobdarova-
nějších sester“ (Z 1,3). Narodila se v Toledu v roce 1543. Když jí brzy zemřela její matka, její otec se znovu 
oženil a odešel žít do Osuny. Vychovávalo (educar) ji několik strýců v Puebla de Montalbán (Toledo). Když 
jí bylo 18 let, ačkoliv byla velmi proti tomu, aby se stala mniškou, Terezie získala od jejího otce dovolení, 
aby šla do Vtělení (kolem roku 1561). Tam je jednou z těch, které se onoho nezapomenutelného večera 
podílejí na projektu založení nového kláštera a nabízí tisíc dukátů ze svého věna. Vstoupila do Sv. Josefa 
v Ávile (6. 5. 1563), kde 21. října 1564 složila sliby. Světici doprovázela na cestě do Mediny del Campo 
(srpen 1567) a v roce 1568 přešla na Karmel do Valladolidu, kde byla podpřevorkou a pozdější převorkou 
(1571), tuto službu zastávala šestnáct let. Poslední setkání s Matkou Terezií bude velmi hořké, protože  se 
Marie Baptista nechala nakazit otráveným (enrarecido) prostředím v rodině kvůli Lorenzově závěti. Tere-
zie byla – podle svědectví Anny od sv. Bartoloměje – svou neteří prakticky vyhnaná z valladolidského Kar-
melu. Marie Baptista zemřela ve Valladolidu 10. srpna 1603. Dochovalo se nám 17 dopisů, které jí Světice 
adresovala. 
DCERA ALONSA ÁLVAREZ DÁVILA (TEREZIIN BRATRANEC) A MENCÍI DE SALAZAR 
Marie od sv. Jeronýma (Dávila) OCD. Při procesu blahořečení prohlašuje: „Je příbuzná matky Terezie od 
Ježíše, protože ona a otec této svědkyně byli bratranec a sestřenice“ (BMC 18,158). Narodila se v Ávile v r. 
1541. Brzy ztratila své rodiče. Vstoupila do kláštera Sv. Josefa 30. září 1563, v den svatého Jeronýma, kvůli 
čemu přijala jméno tohoto světce. Sliby složila 22. dubna 1565. Po Tereziině smrti v Albě ji Marie vystřídá 
v priorátu u Sv. Josefa v Ávile, zvolená v listopadu 1582 a znovu zvolená v r. 1585. V r. 1591 přešla jako 
převorka na Karmel Sv. Anny v Madridu a po skončení tříletí se v září 1594 vrátí jako převorka do Sv. Jose-
fa v Ávile. Následující rok jde však jako zakladatelka a převorka na Karmel v Ocaña, odkud se po tříletí vrá-
tí do Ávily a je znovu zvolena převorkou u Sv. Josefa r. 1598. Zemřela v dubnu 1602. 



Karmelitky – sestřenice a neteře sv. Terezie 
Jméno Narození Vtělení Na bosém Karmelu 

Anežka od Ježíše 

(Tapia) OCD 

sestřenice 

 

Narodila se: ? 

Zemřela: 22. 4. 1601 

v Medině del Campo 

 

když jí bylo 15 1562 přítomná založení Sv. Josefa v Ávile; 

1567, 1571 – 1580 převorkou v Medině del 

Campo; 

1580 na založení v Palencii, několik let zde jako 

převorka; 

vrací se do Mediny del Campo. 

Anna od Vtělení  

(Tapia) OCD 

sestřenice 

 

Narodila se: asi 1536 

Zemřela: 22. 4. 1601 

v Salamance 

 

velmi mladá 1562 přítomná založení Sv. Josefa v Ávile; 

1567 v Medině del Campo (tam převorkou?); 

1570-1577, 1589 převorkou v Salamance. 

Terezita od Ježíše 

(Ahumada) OCD 

neteř 

 

Narodila se: 25. 10 1566 v Quitu 

Zemřela:  10. 9. 1610  

u Sv. Josefa v Ávile 

 

  v 10 letech přijata do kláštera v Seville (?); 

vstoupila do kláštera v Ávile, kvůli věku noviciát 

začne až 1581; 

účastní se založení v Burgosu; 

je při smrti T. v Albě de Tormes; 

5. 11. 1582 složí sliby u Sv. Josefa v Ávile. 

Beatrix od Ježíše 

(Ovalle) OCD 

neteř 

 

 

Narodila se: 26. 10. 1560  

v Albě de Tormes (Salamanka) 

Zemřela: 1. 1. 1639 v Madridu 

 

  1584 vstoupila na Karmel v Albě; 

10. 11. 1585 složila sliby; 

1595 přešla na založení do Ocaña; 

1600 převorkou v Ocaña; 

1607 převorkou v Toledu; 

1610 znovu převorkou v Ocaña; 

1615, 1626 a1632 převorkou u Sv. Anny 

v Madridu. 



Karmelitky – neteře „z druhého kolena“ 
Jméno Narození 

a úmrtí 

Vtělení Na bosém Karmelu 

Beatrix od Ježíše 

(Cepeda a Ocampo) 

OCD 

neteř z 2. kolena 

 

Narodila se: ? 

Zemřela: ? 

1560 sliby 

ve Vtělení 

1574 přešla k bosým do Sv. Josefa v Ávile; 

1575 již v Malagónu; 

tam místo sr. Briandy ji T. jmenuje „předsedkyní“ 

komunity; 

1580 účast na založení ve Villanuevě de la Jara; 

1581/82 určena pro založení Granady; 

1586 účast na zakládání v Madridu; 

1595 podílí se na založení v Ocaña. 

Alžběta od sv. Pavla 

(de la Peña) OCD 

neteř z 2. kolena 

 

 Narodila se: ? 

Zemřela: v únoru 

1582 v Ávile 

(VK: 4. 2. 1582) 

vstoupila 

do Vtělení 

přešla do Sv. Josefa v Ávile; 

jako první zde složí sliby; 

1569 účast na založení v Toledu; 

1569 podpřevorkou v Pastraně ; 

vrací se do Ávily; 

1574 odchází na založení do Segovii; 

1581 onemocní. 

Marie de Cepeda 

Ocarm 

neteř z 2. kolena 

 

Narodila se: ? 

Zemřela: 1614 

ve Vtělení 

 

mniškou 

ve Vtělení 

odešla na Karmel Sv. Josefa v Ávile; 

kvůli zdraví se vrací do Vtělení (tam posledních 20 let 

ochrnutá). 



Karmelitky – neteře „z druhého kolena“ 

Jméno Narození 

a úmrtí 

Vtělení Na bosém Karmelu 

Leonor de Cepeda Ocarm 

neteř z 2. kolena 

Narodila se: ? 

Zemřela: v červnu 1572 

ve Vtělení, když T. byla 

převorkou 

vstoupila 

do  Vtělení 

odešla na Karmel Sv. Josefa v Ávile; 

kvůli zdraví se vrací do Vtělení. 

Marie Baptista (Ocampo) 

OCD 

neteř z 2. kolena 

 

Narodila se: 1543 

v Toledu 

Zemřela: 10. 8. 1603 

ve Valladolidu  

 

v 18 letech si 

ji T. bere do 

Vtělení  

(kolem r. 

1561) 

6. 5. 1563 vstoupila do Sv. Josefa v Ávile; 

21. 10. 1564 tam složila sliby; 

1567 doprovázela T. do Mediny del Campo; 

1568 přešla na Karmel do Valladolidu; 

tam podpřevorkou a od r. 1571 převorkou (16 let). 

Marie od sv. Jeronýma 

(Dávila) OCD 

neteř z 2. kolena 

 

Narodila se: 1541 

v Ávile 

Zemřela: v dubnu 1602 

  30. 9. 1563 vstoupila do Sv. Josefa v Ávile; 

22. 4. 1565 tam složila sliby;  

1582 po T. zvolená převorkou u Sv. Josefa v Ávile; 

1585 znovu převorkou; 

1591 převorka na Karmelu Sv. Anny v Madridu; 

1594 vrací se jako převorka do Sv. Josefa v Ávile; 

1595 zakladatelka a převorka v Ocaña; 

1598 opět převorkou u Sv. Josefa.  



ZDROJE 

• Článek vycházející z práce Francisca Márqueze Villanuevy 
uveřejněný na https://carmelitequotes.blog; 

• obrázek doprovázející článek. 


