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SV. LUDMILA

Patronka babiček, matek, rodin, křesťanských vychovatelů a učitelů, vína a vinařů
Život sv. Ludmily
Narodila se kolem roku 860 a pocházela z knížecího rodu pšovského v severních Čechách (oblast dnešního Mělníka).  
Do manželství Ludmila vstoupila asi jako čtrnáctiletá či patnáctiletá v roce 874 nebo 875. Když její manžel, kníže Bořivoj, 
krátce po sňatku přijal křest od sv. Metoděje na Velehradě (874), stala se i ona křesťankou a v opravdové víře a v lásce  
k slovanské bohoslužbě vychovala nejen své syny Spytihněva a Vratislava, ale i vnuka Václava. Během přibližně čtrnácti 
let manželství porodila Ludmila nejméně šest dětí (tři syny a tři dcery). Známá jsou však pouze jména dvou synů Spyti- 
hněva 875–915 a Vratislava cca 888–921, z nichž oba později dosedli na knížecí stolec.
Předpokládá se, že po smrti svého manžela neodešla do ústraní, jak tomu bývalo dříve u vdov, ale účastnila se veřejného 
dění, čímž se zasloužila o přechod vlády na své syny, kteří byli v době úmrtí svého otce ještě nedospělí. Čechy spadaly 
krátký čas pod přímou vládu velkomoravského knížete Svatopluka. 
Staré životopisy vyzdvihují  Ludmilinu horlivost v šíření křesťanství a dobročinnost. Konala mnohé skutky milosrdenství: 
pohostinně přijímala znavené pocestné, ujímala se trpících, ochotně udílela almužny, s úctou se starala o kněze a o veš-
keré duchovenstvo; jako pravá matka věřících se ze všech sil snažila rozmnožovat víru v Krista. 
Její přístup k životu a silná křesťanská víra se však znelíbily její snaše Drahomíře, která se po smrti Vratislava (921) spojila 
s dalšími nespokojenými pohanskými velmoži a došlo ke zrůdnému rozhodnutí připravit Ludmilu o život. Drahomíra 
najala Tunnu a Gomona, a uložila jim, aby náležitě vykonali, co ve svém srdci zosnovala, a zavraždili její tchyni. Svatá 
Ludmila, předvídajíc svou smrt, hledala útočiště na svém vdovském sídle na Tetíně u Berouna. Sem ji přišli najatí vraho-
vé usmrtit 15. září 921. Vykonavatelé nejzločinnějšího rozkazu násilím vyrazili dveře domu a neznajíce žádného slito-
vání stáhli jí hrdlo provazem (podle legendy ji uškrtili jejím vlastním závojem). Tento způsob vraždy vybrala Drahomíra 
proto, aby nebyla prolita krev a Ludmila nemohla být prohlášena za mučednici a nemohlo tak dojít k jejímu svatořečení.  
Legenda však uvádí, že při napadení útočníky byla Ludmila sražena na zem, tím došlo ke zranění její hlavy a lehkému 
krvácení. Drahomíra nechala nad místem smrti Ludmily vybudovat chrám sv. Michala (podle legend proto, aby zázraky, 
které se po její smrti na místě skonu děly, nebyly přičítány Ludmile, ale světci kterému byl chrám zasvěcen).
Když nastoupil na trůn její vnuk Václav, dal přenést tělo této první české svaté mučednice do baziliky sv. Jiří na Pražském 
hradě (925).

Atributy sv. Ludmily 
Knížecí koruna, závoj nebo šála (příp. provaz) kolem krku, kniha a malý sv. Václav, miska s hrozny, 
staroboleslavské paladium (katolická tradice), koruna, křížek v ruce, model chrámu (pravoslavná 
tradice).

 
Úcta k sv. Ludmile 
V letošním roce si připomínáme 1100. výročí smrti sv. Ludmily. U příležitosti tohoto výročí probíhá po 
celé naší republice mnoho akcí, které jsou s osobností této světice spojeny. Projekt „Svatá Ludmila 
1100 let“ můžete aktuálně sledovat na webu: www.svataludmila.cz. 

V rámci Noci kostelů byla na týden zapůjčena do kostela sv. Petra a Pavla v Mělníku putovní ikona  
„SV. LUDMILA - MATKA VĚŘÍCÍCH ČESKÉ ZEMĚ“.  Ikona byla požehnána na Levém Hradci a v bazi-
lice sv. Jiří na Pražském hradě a z těchto míst putuje do farností po republice s poselstvím modlitby  
a víry.  Návštěvníci Noci kostelů ji mohou vidět vystavenou při prohlídce mělnického kostela.
 
S vzácnou osobností sv. Ludmily si připomínáme důležitý rodinný článek, kterým jsou babičky. Jsou to právě ony, které předávají svou 
moudrostí, zkušeností, péčí a láskou dar další generaci. Věnujme více pozornosti a úcty seniorům (babičkám i dědečkům), neboť zejména 
oni si zaslouží v této nelehké době, aby na ně blízcí nezapomínali. Prarodiče vytvářeli našim životům pevné základy a předávali svou  
výchovou základní lidské hodnoty. Stejně jako tomu činila sv. Ludmila v dávných dobách pro nás všechny.

Letošní rok je zasvěcen také sv. Josefovi, jehož důležitou rolí byla Ježíšova výchova od útlého věku. V jeho osobnosti si připomínáme další 
nezastupitelný aspekt klidné, silné a trpělivé výchovy a zároveň působení otcovské lásky v rodině. 

Patronkou litoměřické diecéze je sv. Zdislava, jejíž svátek budeme slavit 30. května. Také ona je stálou ochránkyní rodin a našich životů.
                                                                                                                                                                       Zdroj: cs.wikipedia.org a Denní modlitba církve. Foto: ikona SV. LUDMILA - MATKA VĚŘÍCÍCH ČESKÉ ZEMĚ
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SOUTĚŽNÍ OTÁZKY
1.   Letos si připomínáme 1100. výročí:
 a)  narození svaté Ludmily  
 b)  svatořečení svaté Ludmily  
 c)  smrti svaté Ludmily 
 d)  blahoslavení svaté Ludmily

2.   Svatá Ludmila byla:
 a)  řeholnice 
 b)  kněžna 
 c)  princezna 
 d)  královna

3.   Syny sv. Ludmily byli:
 a)  Jarmil a Boleslav 
 b)  Bořivoj a Spytihněv  
 c)  Spytihněv a Vratislav 
 d)  Boleslav a Bořivoj

4.   Kde se sv. Ludmila narodila?
 a)  v Brně 
 b)  na Velehradě 
 c)  na Tetíně 
 d)  v Pšovce

5.   Kolik dětí sv. Ludmila měla?
 a)  6 
 b)  2 
 c)  3
 d)  4

6.   Kde sv. Ludmila zemřela?
 a)  v Boleslavi 
 b)  na Tetíně 
 c)  v Litoměřicích 
 d)  V Praze
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Jako odpověď uvádějte jen číslo otázky a příslušné písmeno.

7.   Vnukem sv. Ludmily byl:
 a)  sv. Petr 
 b)  sv. Pavel 
 c)  sv. Kryštof
 d)  sv. Václav

8.   Mezi atributy sv. Ludmily patří?
 a)  křížek, miska s hrozny, drahokam a loutna 
 b)  koruna, orel, klíč, ratolest a srdce 
 c)  křížek v ruce, koruna, šála, miska s hrozny,   

 kniha a malý sv. Václav, model chrámu  
 d)  labuť, bible, provaz, chléb a pohár

9.   Kdo nechal sv. Ludmilu zavraždit?
 a)  sestra Blahoslava 
 b)  snacha Drahomíra 
 c)  sestřenice Anežka
 d)  dcera Věnceslava

10.   Vrahové sv. Ludmily se jmenovali?
 a)  Tunna a Gomon 
 b)  Svatopluk a Horymír 
 c)  Blažej a Sergej 
 d)  Hroznat a Bartoloměj

11.   Koho je sv. Ludmila patronkou?
 a)  lékařů, kněží a stavitelů 
 b)  zbrojířů, pěstitelů a zlatníků 
 c)  babiček, matek, rodin a vychovatelů
 d)  soudců, písmáků a pyrotechniků

12.  Kde je sv. Ludmila pochována?
 a)  ve Staré Boleslavi 
 b)  na Tetíně u Berouna 
 c)  v Olomouci 
 d)  v Praze

Biskupství litoměřické vyhlašuje k NOCI KOSTELŮ 2021
VÝTVARNOU A FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ

„PO STOPÁCH SVATÉ LUDMILY“ 
PRO DĚTI

NAMALUJ VLASTNÍ POHLED S VYOBRAZENÍM SVATÉ LUDMILY 
A PŘIPOJ K NĚMU SVÉ ODPOVĚDI NA SOUTĚŽNÍ OTÁZKY 

Jak na to? Je to jednoduché: níže najdete  „čistý pohled“ připravený pro kresbu i s předtištěnou adresou, 
stačí už jen odstřihnout, namalovat a poslat obrázek do 31. 7. 2021 poštou.  

NEBO (něco pro ty, kteří raději fotí):

VYTVOŘ DOBOVÉ FOTO NEBO FOTOPŘÍBĚH NA TÉMA ŽIVOT SV. LUDMILY 
A SPOLU S ODPOVĚĎMI POŠLI NA E-MAIL: nockostelu@dltm.cz  

Soutěžit  mohou jednotlivci i skupiny. Příspěvky do soutěže posílejte do 31. 7. 2021. 

PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
VYFOŤTE SOCHU, OBRAZ NEBO VITRÁŽ S VYOBRAZENÍM SV. LUDMILY

PLATÍ POUZE FOTOGRAFIE Z ÚZEMÍ LITOMĚŘICKÉ DIECÉZE
Fotografie se jménem a kontaktem na soutěžícího pošlete do 31. 7. 2021 na e-mail: nockostelu@dltm.cz

Nejkrásnější a nejnápaditější obrázky a fotky zveřejníme v časopisu ZDISLAVA,   
na diecézním webu: www.dltm.cz a výherce odměníme.

Tato soutěž probíhá v rámci Noci kostelů pouze na území litoměřické diecéze.

Zde oddělte pohledovou část



Adresa odesílatele:

Odpovědi na soutěžní otázky:

1.    7.

2.    8.

3.    9.

4.  10.

5.  11.

6.  12.
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