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Tabula vitae sv. Anežky České

1. Sen královny Konstancie před narozením 
Anežky

2. Císařova nabídka k sňatku
3. Anežka staví klášter a špitál a stává se řehol-

nicí
4. Anežka koná i ty nejnižší služby

5. Svatá Klára povzbuzuje Anežku svými dopisy
6. Modlitba za vzkříšení Anežčiny zemřelé ne-

teře
7. Anežčina láska k Bohu přináší uzdravující 

jablka
8. Anežčin vstup do věčného života s Bohem

Obrazy v pravém a levém sloupci představují nejvýznamnější události legendy  
o Anežčině životě. Očíslujte obrazy podle těchto popisek:
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1. Sen královny Konstancie před narozením Anežky

Z HISTORIE:
Zjistěte následující základní údaje o mládí svaté Anežky České:

Datum a místo narození:

Jméno a postavení otce:

Jméno a původ matky:

Místa, kde byla Anežka
vychovávána:

Mládí princezny Anežky České
Anežka se narodila v Praze roku 1211 jako dcera českého krále 
Přemysla Otakara I. a princezny Konstancie Uherské, královy 
druhé manželky. Anežka byla nejmladší z devíti dětí manželů 
(král měl děti i z prvního manželství). Anežčino jméno v řeckém 
tvaru Agnes znamená „čistá, neposkvrněná, svatá“. Rodiče byli 
křesťané a finančně podporovali stávající i nové kláštery. Jed-
nomu z takových klášterů, ve kterém působila Anežčina prateta 
svatá Hedvika Slezská, rodiče svěřili dceru Anežku na výchovu 
již když jí byly tři roky. 

Když bylo Anežce šest let, vrátila se z Polska domů a její výcho-
va pokračovala v klášteře řeholnic premonstrátek v severních 
Čechách v Doksanech. 

Když Anežka dospívala, měla se stát císařovnou, a proto byla 
poslána do Vídně ke dvoru babenberského vévody Leopolda, 
kde se měla naučit dvorským mravům. Rozmařilý život na vévod-
ském dvoře ji však nepřitahoval. Ve Vídni se poprvé seznámila s 
františkánským hnutím, které ji zaujalo. Tehdy začala uvažovat o 
životě v klášteře. Za uskutečnění této touhy se začala modlit. 

Díky intrikám vévody Leopolda ke sňatku Anežky s německým 
císařem nedošlo a Anežka se vrátila do Prahy ke dvoru svého 
otce. 

PODLE LEGENDY:
Jednou, ještě před narozením Anežky, měla její maminka sen. Viděla se v něm, jak 
vstoupila do komory, kde byly uloženy její drahocenné královské šaty. Uviděla mezi 
nimi viset šaty a plášť šedivé barvy a provaz, jakým se opásávají řeholní sestry svaté 
Kláry. Když se divila, kdo uložil tak hrubé a obyčejné šaty mezi její drahocenné odě-
vy, uslyšela hlas, který jí říkal: „Nediv se tomu, neboť dítě, které nosíš, bude takové 
šaty používat a stane se světlem celého českého národa.“

1. 
Jakou budoucnost 

připravovali Anežce  
její rodiče?  

Otázky k přemýšlení:

2.  
Co chtěl pravdě-

podobně autor legendy 
tímto vyprávěním sdělit? Po-

rovnejte své názory s výpovědí 
biblického textu (viz níže 

ve svitku).  

Pane, ty mě zkoumáš, ty 
mě znáš. Víš, kdy usednu 
a kdy vstávám, mé myš-
lenky uhodneš na dálku...
Velebím tě, že jsem tak 
podivuhodně vznikl, za 
tvá úžasná díla!

(Ze žalmu 138, 1-2; 13-
14 o Bohu, který miluje 
člověka a vede jeho 
kroky)

Z BIBLE:



Cesty katecheze č. 4/2009 - Svatá Anežka - Pracovní list pro starší žáky                                                                   strana 3

2. Císařova nabídka k sňatku

Z HISTORIE:
Zjistěte, jakou roli hráli ve středověké Evropě sňatky:

Se kterými státy sousedila 
česká země?

O co se králové snažili vy-
jednáváním sňatků členů 
své rodiny? 
Jak se jmenoval Anežčin 
bratr král a kdy vládl?

Sňatky v královských rodinách
Otec princezny Anežky, Přemysl Otakar I., byl výjimečnou osob-
ností, energickým mužem mimořádné houževnatosti. Jeho cesta 
ke královské koruně nebyla snadná. Díky své politické obratnosti 
dokázal zemi sjednat mír a obnovit bezpečnost občanů králov-
ství. Byl považován za neporazitelného panovníka. Byl prvním 
českým králem, který získal v roce 1212 dědičnou královskou 
korunu (dekretem Zlatá bula sicilská). 

Královými prostředky k udržení míru byly především dobré vzta-
hy se sousedními zeměmi. Velkými a mocnými sousedy Českého 
království byla Říše římská, Polsko a Uhry. V čele mocné Římské 
říše stál německý císař Fridrich II., muž velmi ctižádostivý. Český 
panovník měl zájem na tom, aby žil s Říší v míru, německý císař 
zase oceňoval silné spojenectví českého krále. 

Jedním z prostředků navazování dobrých vztahů byly sňatky 
mezi členy královské rodiny. O budoucím manželství svých dcer 
rozhodoval pouze král. Když byla dívka ještě příliš malá, konalo 
se tzv. zasnoubení. Anežka byla již ve třech letech zasnoubena 
polskému knížeti, který záhy zemřel. Poté se měla stát manžel-
kou Jindřicha, syna císaře Fridricha II. Ze sňatku sešlo díky intri-
kám. Později požádal o Anežčinu ruku anglický král Jindřich III. 
Také tento sňatek se nepodařilo vyjednat. 

Po smrti Anežčina otce nastoupil na trůn její bratr, král Václav I.  
V té době chtěl Anežku za manželku sám císař Fridrich II. Ona 
již byla rozhodnuta stát se řeholnicí a král Václav I. jí v tom ne-
bránil.

PODLE LEGENDY:
Protože však nemohla být skryta tak zářící lampa pod nádobu, rozšířila se pověst 
o jejím jménu a její dobrotě všude kolem v sousedních zemích a dostala se dokonce 
až k císaři. Ten vyslal jako předtím už k otci - nyní podruhé k bratru panny posly  
s prosbou o manželství Anežky s císařem... Ona však chtěla v zástupu panen následo-
vat Beránka, a tak vyjevila papeži Řehoři IX. prostřednictvím čestných a mlčenlivých 
poslů svůj úmysl. Papeže ta zpráva potěšila a Anežku podpořil. 

1. 
Anežce byl blíz-

ký příběh Panny Marie, 
matky Ježíšovy. Přečtěte si ho 
(viz svitek níže) a vysvětlete 

podobnost mezi Marií a 
Anežkou. 

Otázky k přemýšlení:

Když byla  Alžběta v šestém 
měsíci, byl  anděl Gabriel po-
slán od Boha do galilejského 
města, které se jmenuje  Na-
zaret, k panně zasnoubené 
muži jménem  Josef, z rodu 
Davidova; jméno té panny 
bylo Maria... 
Anděl jí  řekl: „Neboj  se, 
Maria,  vždyť jsi  nalezla 
milost u Boha. Hle, počneš 
a porodíš syna a dáš mu 
jméno Ježíš... 
Maria řekla  andělovi: „Jak  
se to  může stát,  vždyť ne-
žiji  s mužem?“ Anděl  jí  
odpověděl:  „Sestoupí  na  
tebe  Duch  svatý  a  moc 
Nejvyššího  tě  zastíní;  proto  
i  tvé  dítě  bude svaté a bude 
nazváno Syn Boží.“          

(Z Lukášova evangelia, kap. 
1, 26-35)

Z BIBLE:

2.
Jaký životní cíl si Anežka 

zvolila? 



Cesty katecheze č. 4/2009 - Svatá Anežka - Pracovní list pro starší žáky                                                                   strana 4

3. Anežka staví klášter a špitál a stává se řeholnicí

Z HISTORIE:
Zjistěte následující údaje o středověké společnosti:

Jaké životní hodnoty 
vyznávala?

Čím byla ohrožena?

Rozvoj společnosti v době mládí princezny Anežky České
13. století spadá do období vrcholného středověku. Je nazývá-
no „hranicí věků“, neboť je obdobím rozmachu měst a rozvoje 
řemesel a obchodu. Tím se změnily podmínky hospodářského 
života. Naturální hospodářství bylo vystřídáno hospodářstvím 
peněžním, což přinášelo výhody pánům i poddaným. S roz-
vojem měst a řemesel se měnilo sociální složení společnosti. 
Vedle společensky vysoce postavené šlechty, tzv. majores (ta 
byla dále hierarchicky členěna: císař – král – kníže – markýz 
– hrabě – baron – rytíř), bohatnou i svobodní lidé ve městech 
(měšťanstvo a řemeslnictvo). Třetí skupinou jsou poddaní. Tyto 
skupiny však zůstávají minores bez ohledu na svůj hmotný 
majetek. Někteří bohatí měšťané usilovali o zakoupení šlech-
tického titulu.

V politickém životě došlo k zesílení moci šlechty. Církev měla 
zcela mimořádné postavení. Nejdůležitější církevní úřady byly 
udělovány šlechticům a společenská vazba církve a šlechty 
byla vnímána jako cosi zcela přirozeného. Panovalo dokonce 
přesvědčení, že pokrevní šlechtictví a „duchovní šlechtictví“ 
– neboli svatost – patří jaksi přirozeně k sobě. To bylo dáno 
také tím, že šlechtici měli vždy podstatně větší možnost vzdělá-
ní i kontaktu s duchovními osobami a vyhlášenými klášterními 
školami.

Tento stav vyvolával napětí a konflikty.

.

PODLE LEGENDY:
Po vzoru své sestřenice Alžběty Uherské nechala Anežka vystavět špitál pro nemocné 
ke cti svatého Františka. Bratři špitálníci se zde starali o nemocné a každého, kdo 
to potřeboval. Z vlastních prostředků pak Anežka nechala postavit klášter Menších 
bratří sv. Františka a klášter pro sestry řádu svaté Kláry ke cti Spasitele světa. Po-
tom odložila královské šaty, oblékla oděv chudých (tzv. řeholní hábit) a vstoupila do 
tohoto kláštera, aby zde zachovávala posty a nářky za svůj národ, podobně, jako to 
učinila židovská královna Ester.

1. 
Seznamte se s biblic-

kým příběhem královny Ester a 
vysvětlete smysl postů a nářků 

této královny.  

Otázky k přemýšlení:

2.  
Jak vypadala  

společnost v Čechách,  
za kterou se postila svatá 

Anežka?

„Dopisy  byly poslány po rychlých 
poslech do všech králových krajin, 
aby vyhladili, povraždili  a zahu-
bili všechny  židy od mládence  po 
starce, děti i ženy, v jednom  dni, 
třináctého dne dvanáctého měsíce 
a kořist po nich aby si vzali jako 
lup... A  všude, v  každé krajině,  
kamkoli se  dostal králův  výrok, 
totiž jeho zákon,  konali židé  
veliké smuteční  obřady s  postem, 
pláčem  a naříkáním; mnohým 
se staly lůžkem žíněné roucho 
a popel.“ V této situaci byla o 
pomoc požádána královna Ester, 
židovská dívka, která se těšila 
přízni babylónského krále. Ona 
na žádost židů odpověděla: „Také 
já a  mé dívky se budeme tak-
to  postit. Potom půjdu ke králi, 
třebaže  to není podle  zákona. 
Mám-li zahynout, zahynu.“ Ester 
svou statečností zachránila židov-
ský národ.  
(Z knihy Ester, 3. a 4. kap.)

Z BIBLE:



Cesty katecheze č. 4/2009 - Svatá Anežka - Pracovní list pro starší žáky                                                                   strana 5

4. Anežka koná i ty nejnižší služby

Z HISTORIE:
Zjistěte, jak se projevovalo dělení na stavy ve společnosti v klášterech:

Na jaké stavy se dělila 
středověká společnost?

Co znamenalo dělení na 
chórové a služebné sestry?

Urození a neurození: dělení společnosti na dva stavy
13. století spadá do období vrcholného středověku. Je nazýváno 
„hranicí věků“, neboť je obdobím rozmachu měst a rozvoje řeme-
sel a obchodu. Tím se změnily podmínky hospodářského života. 
Naturální hospodářství bylo vystřídáno hospodářstvím peněž-
ním, což přinášelo výhody pánům i poddaným. S rozvojem měst 
a řemesel se měnilo sociální složení společnosti. Vedle spole-
čensky vysoce postavené šlechty, tzv. majores (ta byla dále hie-
rarchicky členěna: císař – král – kníže – markýz – hrabě – baron 
– rytíř), bohatnou i svobodní lidé ve městech (měšťanstvo a ře-
meslnictvo). Třetí skupinou jsou poddaní. Tyto dvě skupiny však 
zůstávají minores bez ohledu na svůj hmotný majetek. Někteří 
bohatí měšťané usilovali o zakoupení šlechtického titulu.

V Anežčině době bývalo zvykem, že někteří šlechtici a některé 
šlechtičny odcházeli žít do kláštera. avšak tam se dělili podobně 
jako ve světě na dva stavy. Šlechtici se věnovali modlitbám a 
studiu, bratři a sestry z chudých vrstev pak vykonávali služebné 
práce. V ženských klášterech bylo obvyklé, že sestra původem 
šlechtična byla nazývána chórovou sestrou a měla služebnou 
sestru, která jí posluhovala a neměla své místo v chóru. Chór 
býval umístěn v kostele blízko hlavního oltáře. Anežku zaujal 
radikální postoj sv. Františka a sv. Kláry, kteří v Itálii založili 
kláštery, v nichž byli všichni bratry a sestrami a všichni dělali 
stejnou práci, aniž by se přihlíželo k jejich společenskému pů-
vodu. Do takového kláštera Anežka toužila vstoupit. 

PODLE LEGENDY:
Anežka o sobě smýšlela velmi pokorně. Proto považovala dru-
hé za lepší, než je ona sama a nikdy jim nechtěla vládnout. Svo-
ji pokoru vyjadřovala služebnými pracemi, které ochotně konala. Topila  
v sále, pracovala v kuchyni, kde se vařilo nemocným, umývala nádobí, čistila příbyt-
ky sester, vlastníma rukama prala špinavé obvazy nemocných sester a malomocných 
lidí. V noci zašívala jejich šaty. Nechtěla druhým vládnout nýbrž sloužit. Byla dru-
hým svědkyní Ježíšovy lásky, kterou sama zakoušela. 

1.  
Až vyřešíte otázky 

z historie, přemýšlejte:  Jak 
asi působilo Anežčino jednání 

na urozené členy královské 
rodiny a šlechtice?  

Otázky k přemýšlení:

2.  
Porovnejte výpo-

věď legendy s úryvkem  
z Bible a přemýšlejte, jak 

Anežka pochopila Ježíšovo 
jednání. Setkali jste se s po-
dobným jednáním někdy 

také? 

Bylo před velikonočními 
svátky. Ježíš věděl, že přišla 
jeho hodina, aby  
z tohoto světa šel k Otci;  
miloval své, kteří jsou ve 
světě, a prokázal svou lásku 
k nim až do konce. Když  
byli  u  večeře, ... Ježíš vstal 
od  stolu ... odložil svrchní 
šat, vzal lněné plátno a pře-
pásal se. Pak  nalil vodu  do 
umyvadla a začal učední-
kům umývat nohy a utírat 
je plátnem, jímž byl přepá-
sán. Přišel k  Šimonu Petro-
vi a ten  mu řekl: „Pane, ty 
mi chceš mýt nohy?“ Ježíš 
mu odpověděl: „Co já činím, 
nyní nechápeš, potom však 
to pochopíš.“  
(Z Janova evangelia, kap. 
13, 1-7)

Z BIBLE:
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5. Svatá Klára povzbuzuje Anežku svými dopisy

Z HISTORIE:
Zjistěte následující údaje o svatém Františkovi a Kláře:
V jaké zemi žili sv. František 
a sv. Klára?
Kdy a proč začal František 
přemýšlet o chudobě?

Co považovali bratři sv. 
Františka a sestry sv. Kláry 
za největší ctnost?

Dílo svatého Františka a svaté Kláry
Svatý František se narodil ve 12. století v Itálii jako syn bohatého 
kupce. Tehdejší společnost se dělila na urozené a neurozené 
lidi podle původu. Kupci byli sice bohatí, ale neměli „šlechtickou 
krev“, proto jim byly upírány některé výsady. František v mládí 
zažil napětí ve společnosti kvůli této situaci. Sám se zúčastnil 
boje za práva neurozených a odnesl si z něho vážné zranění. To 
ho přimělo k přemýšlení o spravedlivém uspořádání vztahů mezi 
lidmi. Četl Bibli o Ježíši Kristu, který se stal chudým, aby lidem 
ukázal, v čem spočívá pravé štěstí člověka. František založil 
hnutí, které se dobrovolně hlásilo k chudobě.

Františkovy myšlenky oslovily i Kláru, dceru rytíře, která byla 
odmalička vychovávána v křesťanské víře. Podle vzoru Františ-
kova založila skupinu žen, které se též rozhodly pro dobrovolnou 
chudobu.

František i Klára prokazovali dobro nejen chudým, ale také svým 
spolubratrům a spolusestrám, protože věřili, že dobro plodí dob-
ro. Poznali, že každý člověk si zalouží úctu druhých lidí a pomoc 
v nouzi. 

Anežka Česká se s hnutím Františka a Kláry seznámila poprvé 
na vídeňském dvoře, kde se učila být budoucí císařovnou. Ze 
sňatku s císařovým synem pro ni naštěstí sešlo a ona usilovala o 
uskutečnění myšlenek sv. Františka v Čechách.

Anežka své plány konzultovala se svatou Klárou dopisy, které se 
nezachovaly. Dochovaly se však Klářiny dopisy Anežce.  

PODLE LEGENDY:
Když se o obdivudoné svatosti Anežčině dozvěděla panna Klára z Assisi, radovala se 
a děkovala Bohu za vše, co pro Anežku učinil. Několikrát jí napsala s velkou úctou a 
velkou láskou dopis, ve které ji povzbuzovala. Poslala jí také nová pravidla své řehole, 
která sestrám umožňovala žít v naprosté chudobě, a tak se přiblížit těm nejchudším 
lidem ve společnosti. Anežka Klářinu řeholi velmi ráda přijala a celý život pečovala  
o to, aby podle ní žila ona sama i její sestry.

1. 
Zkuste popsat, co 

znamená být chudý? Přináší 
tento stav člověku nějaké  

výhody? 

Otázky k přemýšlení:

2.  
Porovnejte radost 

apoštola Pavla z biblické-
ho textu s radostí Kláry. Co 
je jí společné? Jaký význam 

má přátelství lidí, kteří si 
rozumějí?   

Pavel, ... Filemonovi, naše-
mu milovanému spolupra-
covníku, ... Milost vám a 
pokoj od Boha Otce našeho 
a Pána Ježíše Krista. 

Děkuji svému Bohu a stále 
na tebe pamatuji ve svých 
modlitbách, když slyším o 
tvé víře v Pána Ježíše a o 
tvé lásce ke všem bratřím. 
Prosím za tebe, aby se tvá 
účast na společné víře pro-
jevila tím, že rozpoznáš, co 
dobrého můžeme učinit pro 
Krista. Tvá láska mi přines-
la velkou radost a povzbu-
zení, protože jsi potěšil srdce 
věřících, bratře.  

(Ze začátku listu apoštola 
Pavla Filemonovi) 

Z BIBLE:
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6. Modlitba za vzkříšení zemřelé neteře

Z HISTORIE:
Dopište ke jménům Anežčiných příbuzných příbuzenský vztah: 

král Václav I.

královna Kunhuta

král Přemysl Otakar II.

Anežčina rodina a pomoc v řešení konfliktů
Anežka se narodila v Praze roku 1211 jako dcera českého krále 
Přemysla Otakara I. a princezny Konstancie Uherské, královy 
druhé manželky. Anežka byla nejmladší z devíti dětí manželů 
(král měl děti i z prvního manželství).

Mezi jejími příbuznými byla prateta, slezská vévodkyně, světice 
a patronka Slezka, svatá Hedvika. V klášteře, který Hedvika za-
ložila, byla Anežka vychovávána v útlém dětství.

Další příbuznou, které si Anežka velmi vážila i když ji osobně ne-
poznala, byla kněžna Ludmila. Ta dala přednost míru v zemi před 
svým životem, a proto byla uctívána jako mučednice (nepravedli-
vě zavražděná svou mocichtivou snachou Drahomírou). 

Anežčina maminka pocházela z Uher, jejím bratrem byl král On-
dřej II. a jeho dcera Alžběta Durynská byla Anežčinou sestřenicí. 
Anežka ji obdivovala pro její charitativní dílo a napodobila ji zalo-
žením špitálu pro nemocné chudé. 

Se svým bratrem Václavem I., českým králem, Anežka vychá-
zela velmi dobře. Král podporoval její dílo, Anežka mu radila v 
politických i rodinných záležitostech. Václavovou jedinou ženou 
byla královna Kunhuta, dcera římského krále. Měli spolu pět dětí, 
jedna dcera zemřela ještě jako dítě. 

Nejvážnější rodinný konflikt nastal mezi Václavem I. a jeho 
mladším synem, pozdějším králem Přemyslem Otakarem II. K 
jejich usmíření významně přispěla sestra Anežka. Ta se dožila i 
smrti železného a zlatého krále Přemysla Otakara II. v bitvě na 
Moravském poli a následných zmatků v zemi, které se nakrátko 
dostaly pod vládu Oty Braniborského. Anežka byla vnímána jako 
obětavá sestra a matka svého lidu, proto se k ní národ modlil o 
přímluvu v dobách rozbrojů a válek. 

PODLE LEGENDY:
Stalo se, že zemřela dcera Anežčina bratra krále. Tělo dívky bylo přeneseno do Anež-
čina kláštera, aby zde bylo pohřbeno. Anežka měla soucit se zarmoucenou královnou 
a začala se modlit k Ježíši Kristu za vzkříšení holčičky. Legenda vypráví, že když se 
dívka začala vracet do života, slyšela Anežka její prosbu, aby ji nechala u Boha, pro-
tože její život je smutný a ona není schopna žít svým rodičům pro radost. Anežka se 
pokorně přestala modlit, aby Bůh mohl projevit svoji moc a vůli. Dívenka zemřela.

1. 
Anežčina důvěra 

k Bohu se opírala o bib-
lický příběh vzkříšení Lazara. 

Porovnejte, co má úryvek  
z legendy s tímto příběhem 

společného.  

Otázky k přemýšlení:

2.  
Dokáže někdo jiný 

spolehlivě rozeznat, co je 
pro druhého člověka nejlep-
ší? Vysvětlete svůj názor na 

vhodném příkladu.

Když Ježíš přišel, shledal, že 
Lazar je již čtyři dny  
v hrobě. Marta řekla Ježíšo-
vi: "Pane, kdybys  byl zde, 
nebyl by můj bratr umřel. 
Ale i tak vím, že o cokoliv 
požádáš Boha, Bůh ti to 
dá." ... Když Ježíš viděl, jak 
pláče a  jak pláčou i Židé, 
kteří přišli s ní, v Duchu 
se rozhorlil a vzrušen řekl: 
"Kam jste ho položili?" ... 
Ježíš  pohlédl vzhůru a  řekl: 
"Otče, děkuji ti, žes mě vy-
slyšel... Když to řekl, zvolal 
mocným hlasem: "Lazare, 
pojď ven!" Zemřelý vyšel,  
měl plátnem svázány ruce 
i  nohy a tvář zahalenu šát-
kem. Ježíš jim řekl: "Rozvaž-
te ho a nechte odejít!"
Vybrané věty Janova evan-

gelia, kap. 11, 17-44

Z BIBLE:
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7. Anežčina láska k Bohu přináší uzdravující jablka

Z HISTORIE:
Zjistěte o základní údaje o nejstarší legendě o sv. Anežce:

Proč, kdy a na čí příkaz 
byla tato legenda napsá-
na?

Co znamená slovo „kano-
nizace“ a kdo o ní rozho-
duje?

Jakým jazykem byla 
psána? 

Nejstarší legenda o životě Anežky České
Text, který je historiky považován za nejstarší legendu o životě 
sv. Anežky, připomíná spíše životopis, poněvadž je historicky 
nejvěrnější. Jeho titul zní Candor Lucis Eterne (Zář věčného 
světla) a byl psán latinsky pro kanonizaci princezny Anežky prav-
děpodobně velmi vzdělaným knězem, řeholníkem, který pečoval 
o klarisky v klášteře svatého Františka v Praze. Životopisec se 
odvolává na vyprávění očitých svědků, sester, které byly Anežči-
nými současnicemi.

Legenda vznikla na žádost královny Elišky Přemyslovny, která 
si u svaté Anežky vyprosila uzdravení po porodu druhorozené-
ho syna. 

Tato nejstarší legenda byla objevena až v 19. století v milánské 
knihovně v Itálii. Proto předtím vznikly i další legendy, které 
však obsahují mnoho nepřesností a omylů. 

Legenda sloužila především k povzbuzení věřících, aby jednali 
podobně jako světec či světice, který byl církví "kanonizován", 
to je uznán úředně za svatého. O takovou kanonizaci bylo nutné 
žádat a doložit svatost života zázraky. Za zázrak považuje církev 
mimořádný přirozeně nevysvětlitelný jev, který uskutečnil Bůh 
bez přispění člověka na základě modlitby k některému světci o 
přímluvu. Nejčastěji se jedná o zázračná uzdravení nemocných. 

 

PODLE LEGENDY:
Každý pátek trávila Anežka hodiny před křížem a učila se od samého Ježíše Krista 
rozumět utrpení a významu jeho přijetí. Jednou se na Anežku obrátil rytíř Kondrád, 
jehož manželka Žofie byla po porodu dítěte velmi nemocná. Žofie znala Anežčino 
smýšlení a věděla o její svatosti. Měla vidění, že bude zachráněna jablkem z Anežči-
ny ruky. Jablka však v té době na stromech nebyla. Legenda vypráví, jak Anežka ve 
víře prosila Boha, jablka se skutečně na stromě objevila a paní Žofii uzdravila nejen 
tělesně, ale tato zkušenost poskytla celému jejímu životu radost ze služby chudým.

1. 
Porovnej příběh 

z legendy se známým pří-
během Adama a Evy z Bible. 
Vysvětli, co mají společného  

a v čem se významně  
odlišují.

Otázky k přemýšlení:

Žena hadovi odvětila: 
“Plody ze stromů  
v zahradě jíst smíme.  Jen 
o plodech ze stromu, který 
je uprostřed zahrady, Bůh 
řekl: »Nejezte z něho, ani 
se ho nedotkněte, abyste 
nezemřeli.«“ ...

Žena viděla, že je to srom 
s plody dobrými k jídlu, 
lákavý pro oči, strom 
slibující vševědoucnost. 
Vzala tedy z jeho plodů 
a jedla, dala také svému 
muži, který byl s ní, a on 
také jedl. 

(Gn 3)

Z BIBLE:

2. 
Kdy musí člověk pod-

řídit svá přání požadavkům 
jiného člověka?
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8. Anežčin vstup do věčného života s Bohem

Z HISTORIE:
Úcta ke svaté Anežce se velmi rychle v českém národě rozšířila. Svědčí  
o tom i pomník českých patronů na Václavském náměstí. Zjistěte:

Vypište jména postav na 
pomníku:

Které datum z české his-
torie se významně váže  
k tradici svaté Anežky?

Úcta ke svaté Anežce České
Princezna Anežka se ve svém životě rozhodla žít jako chudá 
řeholnice navzdory svému královskému původu a bohatství, 
které měla k dispozici. Vedlo ji k tomu rozhodnutí napodobit Je-
žíše Krista, ve kterého věřila a kterého uctívala, a věnovat svůj 
život zmírnění chudoby nejchudších a odstraňování rozdílů ve 
společnosti mezi urozenými a neurozenými vlastním příkladem. 
Toužila po míru a radostném životě pro všechny lidi. Svoji radost 
nacházela ve službě chudým i bohatým, kteří stáli o její rady a 
modlitby.

Protože dokázala žít radikální chudobu a projevovat vlídnost 
a moudrost k lidem, byla velmi oblíbenou již za svého života. 
Byla uctívána jako matka a sestra českého národa, který se k ní 
modlil zvláště v dobách nepokojů a válek. V průběhu staletí naši 
předkové usilovali o její úřední vyhlášení za svatou. To se po-
dařilo až roku 1989, pět dní před tzv. Sametovou revolucí, která 
vrátila české zemi svobodu. 

Kromě svaté Anežky uctívali naši předkové ještě další osobnosti 
našich křesťanských dějin, které významně přispěly k pozved-
nutí kultury a rozvoje naší země. Nazýváme je patrony národa 
a najdeme je na pomníku na Václavském náměstí v Praze. Zde  
se konají významné státní slavnosti a lidé zde scházejí zvláště 
v době, kdy cítí nějaké ohrožení národa nebo naopak velkou ra-
dost. Na pomníku jsou sochy sv. Václava na koni a na podstavci 
kolem něj sv. Ludmila, sv. Anežka, sv. Vojtěch a sv. Prokop. 

PODLE LEGENDY:
Anežka žila v řeholi téměř padesát let a po celou dobu myslela na Ježíšovo utrpení na 
kříži, které vyjadřuje utrpení všech lidí, kteří se nemohou bránit zlu. Konala mnoho 
postů, neustále se za trpící modlila a pomáhala jim, jak jen mohla. Legenda uvádí, 
že ještě krátce před smrtí Bůh uzdravil na její přímluvu nemocnou sestru, která ne-
mohla chodit. V pondělí 2. března 1282 cítila Anežka velkou radost a její tělo bylo 
zahaleno do světla. Když bratři řeholníci sloužili mši svatou, tak právě v době, kdy 
pozdvihují eucharistii na znamení Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání, odevzdala Anež-
ka svůj život Bohu. Legenda píše, že vstoupila s ochranným doprovodem andělů do 
věčné radosti.  Mrtvému tělu Anežky se přišlo poklonit mnoho lidí.

1.  
Co asi přitahovalo 

Anežčiny současníky z její 
osobnosti a postoje k životu? 
Srovnej její jednání se slovy 

biblického textu přísloví.

Otázky k přemýšlení:

Počátek moudrosti je: Snaž 
se získat moudrost, za 
všechno své jmění získej 
rozumnost.  Obklop se jí, 
vyvýší tě; oslaví tě, když ji 
obejmeš... 

Nevcházej na stezku svévol-
níků, cestou zlých se neubí-
rej.  Vyhni se jí, nechoď po 
ní, odstup od ní a jdi dál... 

Stezka spravedlivých je jak 
jasné světlo, které svítí stále 
víc, až je tu den... 

Především hlídej a chraň své 
srdce, vždyť z něho vychází 
život.  

(Z knihy Přísloví, ze 4. kap.)

Z BIBLE:


