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Anežka se narodila jako dcera krále Přemysla Otakara I. z mocného 
rodu Přemyslovců na počátku 13. století. 

Nakresli královskou korunu i ostatní symboly královské moci – víš, jaké to 
jsou?



Ve třech letech ji odvezli do kláštera na vychování a vzdělání, aby ji 
připravili na budoucí roli královny.

Co se Anežka mohla všechno v klášteře naučit? 
Kromě jiného se určitě učila i psát. Napiš krásně jméno „Anežka“.



Z Anežky vyrostla krásná dívka a zasnoubili ji se synem německého 
císaře. Ten si ale Anežku odmítl vzít – takovou ostudu si český král
nechtěl nechat líbit a chystal se do války. Anežka přemluvila tatínka,
aby nebojoval, ale odpustil.

Jaká slova řekneš, když chceš, aby ti někdo odpustil?



Anežka založila a postavila na břehu Vltavy klášter, kam uvedla 
sestry klarisky. Sama už dlouho pomýšlela na to, že svůj život 
zasvětí Bohu.

Anežský klášter je postaven v gotickém slohu, který používá lomený oblouk. 
Nakresli, jak vypadá gotické okno – jeho nákres má na našem obrázku pan 
stavitel v plánu.



Všichni se divili, když královská dcera odložila své krásné šaty, 
rozhodla se stát chudou řádovou sestrou a žít v klášteře, který 
sama založila.

Nakresli, jaké šaty nosila Anežka než vstoupila do kláštera. Jaké nosila jako 
řádová sestra?



Anežce se líbilo, jak žila v Itálii svatá Klára z Assisi a chtěla žít jako 
ona, v chudobě, skromnosti a službě Bohu i druhým. Psaly si spolu 
s Klárou dopisy. 

Napiš dopis někomu blízkému. Co píšeme do dopisu?



Anežka pečovala o nemocné, kteří se léčili v klášterním špitále.
Na její přímluvu se mnoho z nich zázračně uzdravilo. Na pomoc 
chudým a nemocným založila Anežka nový mužský řád – křížovníků 
s červenou hvězdou.

Nakresli, čím můžeš někomu pomoci, když je nemocný? A jak ho můžeš 
potěšit?



Anežka měla moc konat zázraky. Když táhlo na Moravu vojsko 
Tatarů, modlila se se, aby byla válka odvrácena. Tatarské vojsko
nakonec odtáhlo pryč bez boje.

Víš, co je to zázrak? Přečti si v Bibli o jednom z Ježíšových zázraků. Napiš a 
nakresli, který to byl.



Když začal vládnout Anežčin bratr Václav I., nesouhlasil s tím jeho 
syn, Přemysl Otakar II. K němu se přidali i mnozí šlechtici a v 
Čechách vypukla znovu válka. Anežka dosáhla smíření krále Václava
s jeho synem, aby zavládl mír.

Co uděláš, když se dva tvoji kamarádi hádají? Zapiš slova, která bys jim řekl:



Anežka byla už za svého života považována za svatou. Zemřela roku
1282 mezi svými sestrami, po letech strávených ve službě 
nemocným a chudým.

Anežka je zobrazována s beránkem. Víš, čeho je beránek symbol?
Nakresli beránka (a najdi zvířátko, které je nakreslené v každém obrázku).



Anežka, dcera králů, se vzdala svého královského postavení ve 
světě, aby si zajistila místo v království jiném...
Její svatořečení proběhlo až v roce 1989 a sjednotilo český národ 
tak, že se Češi společně a bez násilí vypořádali s vládou komunistů 
a vykročili na cestu ke svobodě. 

Svatá Anežko, prosíme Tě, 
přimlouvej se za nás u Boha, chraň český národ 

a doveď nás do nebeské slávy. 
Amen.
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