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Svatá _ _ _ _ _ _(jméno se dozvíš v luštěnce 
na vedlejší stránce) Česká žila ve 13. století. 
Byla dcerou českého krále Přemysla Otakara I. 
a dostalo se jí výborného vzdělání i vychování. 
Zřekla se však skvělého života u dvora a odmít-
la urozené nápadníky. Od dětství se totiž tou-
žila zasvětit Bohu a po vzoru svatého Františka 
a svaté Kláry sloužit bližnímu.

Založila v Praze špitál a bratrstvo, z něhož 
později vznikl řeholní řád českých křížovníků 
s červenou hvězdou, kteří se o nemocné stara-
li. Také vybudovala velký komplex klášterů Na 
Františku pro chudé klarisky a  Menší bratry. 
Když jí bylo třiadvacet let, vstoupila do toho-
to kláštera spolu s dalšími sedmi šlechtickými 
dívkami. Tento její čin vzbudil pozornost v celé 
Evropě. Vždyť odmítla nabízený sňatek s císa-
řem a stala se vůbec první královskou dcerou, 
která vstoupila do chudého řádu sv. Kláry. Krát-
ce po složení věčných slibů se stala z rozhod-
nutí papeže Řehoře IX. abatyší kláštera a tuto 
funkci vykonávala až do své smrti.

Přestože žila stranou, měla velký společen-
ský i politický vliv. Dochovalo se mnoho listů, 
které jí zaslali papežové a čtyři ... (dokončit větu 
ti pomůže šifrovaná tajenka z listů).

Jméno světice se do-
zvíš, když ve správ-
ném pořadí doplníš 
do luštěnky názvy 
atributů. (řeholní šat, 
knížecí koruna, kostel, 
beránek, andílek, lilie)

Ahoj kluci ministranti.
Kdo z vás ví, komu sloužíte u oltáře? Je to 

pan farář, nebo pan kaplan? Anebo jiný kněz? 
Nebo dokonce sám biskup? Není to ani jeden 
z nich. Při mši svaté totiž nesloužíme člověku, 
ale Pánu Ježíši.

Služba Pánu Ježíši je vznešená služba, 
protože on je někdo velmi vznešený. Na konci 
listopadu slavíme jednu velkou slavnost. Je to 
poslední neděle liturgického mezidobí a oslavu-
jeme při ní Pána Ježíše jako krále. Ale ne tako-
vého, jakého jsme zvyklí vídat třeba ve filmech, 
pohádkách nebo o  nich čteme v  knížkách. On 
nemá žádné království. Nemá armádu, která by 
za něj bojovala. Nemá kolem sebe šlechtice ani 
vznešené dámy. Nemá palác, nemá hrady, zahra-

dy, parky a ani krásné zámky. Nic z toho, na co 
jsme u krále zvyklí, nemá. Ale má mnohem víc.

Sice nemá hrady a zámky, ale má koste-
ly a katedrály, které jsou mnohdy krásnější než 
hrady a  zámky. Nemá palác ani velké zahrady 
a parky, ale má celý svět se všemi divy a krása-
mi, které v něm jsou. Nemá fontány, ale má nád-
herné vodopády a gejzíry. Nemá bazény, ale má 
rybníky, jezera a moře. Nemá kolem sebe krásné 
dámy a šlechtice, ale obrovské zástupy andělů 
a svatých. A že jich je a jsou krásnější. Nemá ar-
mádu, ale má spoustu těch, kteří jsou mu věrní 
a kteří pro něj chtěli a chtějí položit svůj život. 
A také mnoho těch, kteří se snaží, aby mohl být 
králem všech. A tomuto králi sloužíte i vy u oltá-
ře. Tak vám přeji, aby se Ježíš stal králem nejen 
toho, co je kolem vás, ale i vaším králem.
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