
 

 

ZNAK VORŠILSKÝCH ŠKOL 

Slovo „Serviam“ je motto všech voršilských škol na celém světě. Pochází z latiny a 

znamená „Budu sloužit“ Bohu a lidem. Symbolizuje cnost a oddanost (nadšení, 

loajalitu). Zahrnuje sebeobětování a dobročinnou lásku, která objímá celý svět. Učí 

nás, jak zapomenout na sebe a myslet více na druhé. Je znamením spolupráce s Boží 

milostí a angažujícího se křesťanského života. 

Naplněním motta je služba Bohu, církvi, vlasti, naší rodině, farnosti, škole a 

prostředí, kde žijeme.  

Sedm hvězd představuje souhvězdí Malé medvědice s hvězdou Polárkou, která 

ukazuje cestu poutníkům. Zároveň souhvězdí připomíná sv. Voršilu, která je 

znamením odvahy a věrnosti Kristu. Je také patronkou mládeže, vzdělávání a výchovy 

a vybízí nás činit vše, abychom dosáhli naší Polárky, jíž je Ježíš Kristus. Hvězdy na 

obloze nás vedou k nejvyššímu úsilí sloužit, ukazují nám výšky, do kterých mají 

vzlétnout naše ideály.  

Kříž je symbolem křesťanské víry, na jejímž základě je postaven celý náš život a ideál 

služby jako veřejného svědectví oddanosti Bohu. Volá nás, abychom byli věrní učení a 

zásadám Ježíše Krista.  

Modrá barva znaku znázorňuje vodu, život, nebe, touhu po čistotě a pravdě. Modrá 

barva je také mariánskou barvou. Logo „Serviam“ může být i zelené nebo červené. 

Znak Serviam se stal poznávacím znamením všech žáků voršilských škol, je symbolem 

jejich sounáležitosti. Vyjadřuje podstatu voršilské výchovy - jednotu ducha a srdce.  
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Nad velkým křížem Ježíše – pole hvězd. 

Souhvězdí „Malá Medvědice“ – „Ursula“, 

osvětluje cestu vedoucí k věčné Lásce. 

„Serviam“ – budu sloužit. 

„Serviam“ – slovo křesťanského posvěcení… 

Budete jím sloužit, sloužíce Bohu, 

budete jím sloužit, sloužíce Církvi, 

budete jím žít, sloužíce vlasti, vaší rodině… 

V radostné oddanosti svým nejbližším… 

Sloužit v poslušnosti a lásce: kéž to bude 

Vaším programem dnes i v budoucnu. 

 

Matka Marie de st. Jean Martin, 1931 

– při předávání „Serviam“ prvním žákyním 


