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SV. ANDĚLA MERICISV. ANDĚLA MERICI  

 
 

Současnice Koperníka, Kryštofa Kolumba a Vasco de Gamy, Michelangela, 

Ignáce z Loyoly a Terezie z Avily, Martina Luthera a Thomase Muntzera, žila 

v severní Itálii na březích jezera Lago di Garda v době renesance.  

 

 

Narodila se mezi lety 1470 a 1475 v Desenzanu. Spolu se svými bratry      

a sestrou dostala soudobou křesťanskou výchovu, která hluboce zapůsobila     

na její další život. V dospívání zakusila bolest ze ztráty rodičů a milované sest-

ry. Jako mladá dívka vstoupila do třetího řádu sv. Františka. Již od svého mládí 

se toužila zasvětit Bohu, ale musela čekat desítky let, než poznala, co od ní Bůh 

očekává: založit „Společnost“, nový typ komunity, jejíž členky by svědčily o Bo-

ží dobrotě a lásce životem ve světě podle ducha evangelních rad ve službě bliž-

nímu. Bylo to v době renesance a reformace, období poznamenaném prudkými 

kontrasty. Šlechta, měšťanstvo a církevní hodnostáři žili v blahobytu, zatímco 

lid žil v hluboké materiální a duchovní bídě. Přestalo se dbát na tradice, výchova 

a víra byly v žalostném stavu. Anděla viděla tuto nouzi a pocítila vzrůstající tou-

hu najít na ni lék. 
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R. 1535 založila v Brescii svoji „SPOLEČNOST SV. VORŠILY“, sdružení 

žen a mladých dívek toužících žít zasvěceným životem podle evangelních rad 

čistoty, chudoby  a poslušnosti, a  přitom zůstat ve své rodině a ve svém pro-

středí. Toto založení bylo Andělinou odpovědí na naléhavé potřeby doby. Anděla 

skutečně předstihla svou dobu, protože tehdy žena neměla jinou možnost než 

život v manželství nebo v klášteře.  

Vlivem kulturních a společenských přeměn se v 17. století Společnost     

sv. Voršily proměnila v řeholní společenství s klauzurou, které se rozšířilo zvláš-

tě v západní Evropě. Mladý výhonek zasazený Andělou Merici se stal velkým 

stromem, jehož větve pokrývají celou zemi. Dnes jsou voršilky na všech konti-

nentech a téměř ve všech zemích, přes rozličnosti způsobu života všechny cítí, 

že náležejí k téže velké rodině sv. Anděly. 

Pro své společnice napsala Anděla 3 spisy, Řeholi, Rady a Odkazy, jimiž 

nabízí své dědictví a vede je v osobním životě i v jejich apoštolské práci. Řehole 

členkám společnosti ukazuje cestu, po které mají jít, aby byly „pravými a nepo-

rušenými snoubenkami Božího Syna“. Rady byly určeny těm, které Společnost 

vedly. Odkazy byly napsány hlavně pro vdovy, které zastupovaly Společnost 

před světskou a církevní autoritou.  



4  

 

 

Poslední zmíněné spisy, Rady a Odkazy, mohou sloužit jako průvodci meri-

ciánské spirituality nejen voršilkám a jejich spolupracovníkům, ale i všem křes-

ťanům.   

Sv. Anděla umírá 27. ledna 1540 v Brescii a je pochována v kostele      

sv. Afry, nyní je tato svatyně zasvěcena sv. Anděle. Církev ji vyhlásila za sva-

tou 24. května 1807. 

                                                                                                sestra Anděla 
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 ŽIVOTABÁSEŇ  O KARLU IV.  

 

Jsem chytrý a milostivý. 

Chci se dozvědět, jak se daří mému lidu. 

Slyším cinkání zbroje mé stráže. 

Vidím stavbu Karlova mostu. 

Toužím po lovu v hlubokých lesích. 

Jsem chytrý a milostivý. 

 

Tvářím se, že jsem přísný a panovačný. 

Prožívám zajímavý život. 

Dotýkám se Prahy a jejích věží. 

Dělám si starosti o svůj lid a přátele. 

Pláču nad smrtí svých blízkých. 

Jsem chytrý a milostivý. 

 

Dobře vím, že někteří lidé mne nemají rádi. 

Tvrdím, že pomoc lidem není lehké. 

Sním o tom, že postavím tisíce staveb. 

Snažím se, aby  všichni prosperovali a netrpěli. 

Doufám, že lid je spokojen s mojí moudrou vládou. 

Jsem chytrý a milostivý. 

                                                                     

Eliáš Vorel, 7.A 
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Jsem moudrý a vzdělaný. 

Chci se dozvědět, zda mé milované město vzkvétá. 

Slyším zvuky ostření mečů. 

Vidím výstavbu Karlova mostu. 

Toužím po uznání mého lidu. 

Jsem moudrý a vzdělaný. 

 

Tvářím se, že jsem nezávislý. 

Prožívám menší obavy. 

Dotýkám se své zbroje a svého meče. 

Dělám si starosti o obranu a o výstavbu Prahy. 

Pláču nad  ztrátami  na evropských bojištích. 

Jsem moudrý a vzdělaný. 

 

Dobře vím, že vítězství není zadarmo. 

Tvrdím, že ti, lide můj, chci pomoci. 

Sním o tom, že Praha bude jenom vzkvétat. 

Snažím se, aby vyšly moje blahodárné plány. 

Doufám, že nepřijdu o své blízké. 

Jsem moudrý a vzdělaný. 

 

                                                                   Marie Markovičová, 7.A 
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     Šípková Růženka tak trochu jinak 

Za devatero horami, sedmero řekami, pěti cestami a dál-

nicí D1 žila, byla Růženka. Styděla se za své jméno (je 

přece jen jiná doba), ale nemohla s tím nic dělat. Jednoho 

dne, když si hrála s mobilem na zahradě, zachtělo se jí jít 

na toaletu. Běžela tedy do svého zámku. Avšak co se nesta-

lo!   Mobil se jí na toaletě najednou vybil. Chudák znuděná 

Růženka bez funkčního mobilu usnula a s ní usnul i celý zá-

mek. V okolí zámku se začalo špitat, že když přijde do zám-

ku odvážný princ a nabije Růžence její mobil, zachrání ji  

a celé království. Žádný statečný princ se ale zatím neob-

jevil, zámek postupně zarostl trnitými keři. Po čase se ob-

jevilo pár odvážlivců, kteří se snažili Růženku vysvobodit, 

leč marně. Po mnoha a mnoha letech přijel do téhle země 

další mladý princ. Zaslechl vyprávění starce o trnitém                                         
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houští, za kterým se skrývá zámek, kde už sto let spí král 

s královnou a všemi dvořany. Prý tam take spí Růženka, 

dcera krále. Zkusil své štěstí. Při dobývání zámku měl 

naštěstí u sebe nabíječku na telefon, kterou kouzlo zlomil 

a všechno dopadlo dobře. 

                                        Johana Fiřtová, 6.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

             AQUAPARK  Čestlice 

      Jen kousek za Prahou v Čestlicích můžeme zavítat do vodního světa relaxa-

ce a užít si  vodní hrátky i odpočinek Aqua Palace v Čestlicích.  Právě sem nás    

v den vydání pololetního vysvědčení vzali naši třídní učitelé. 

       Všichni jsme měli příležitost si zaplavat v bazénu i v proudu 450 m dlouhé 

rychlé řeky protékající areálem. Užili jsme si různých atrakcí, které aquapark 

nabízel. Ovšem nám se nejvíce líbila jízda na různých toboganech. Bylo to skvělé 

a příjemné zakončení prvního pololetí. 

                                                                                                                   Eliška Čaplová, 7.B 
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 Ve dnech 27. — 28. ledna se žáci devátých tříd zúčastnili 

dvoudenního vzdělávacího putování po židovských památkách. V pondě-

lí jsme navštívili v Třebíči baziliku sv.Prokopa, kde nás zaujal 

výklad paní průvodkyně. Pak jsme se seznámili s domkem, ve kterém 

žila židovská rodina před 2.světovou válkou. V kuchyni jsme kromě 

všeho ostatního zhlédli nabídku „košer“ jídla. V ložnici nás upou-

tala relativně malá manželská postel a v přízemní místnosti jsme si 

mohli prohlédnout malý obchůdek, který patřil k domu, a kde se na-

bízelo rozmanité zboží. Po vyčerpávajících prohlídkách jsme si dali 

oběd a po obědě jsme odjeli do Holešova. V Holešově nás čekala pro-

hlídka místní synagogy s průvodcem a prohlídka obytných prostor nad 

synagogou.              

      K večeru jsme 

se vydali autobusem 

do Ostravy, kde 

jsme přespali ve 

třídách Biskupského 

gymnázia v Ostravě. 
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     V brzkých ranních hodinách jsme museli vstávat a vyjeli jsme do 

polského města Osvětim. Během tříhodinového programu jsme si pro-

hlédli expozice Muzea holocaustu Osvětim. Zasvěcený výklad průvodců 

nám přiblížil historii místa, které se stalo symbolem nacistických 

snah o vyhlazení židovského tábora a je rovněž  územím pietní vzpo-

mínky na oběti holocaustu.         

Po prohlídce v Osvětimi jsme se 

autobusem vydali zpět do Prahy.  

                         - DP9.AB- 
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