Sv. Anežka Česká
"Sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala
o přestárlé, povzbuzovala bezradné a tak byla
schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu
a vlévat novou naději."
Jan Pavel II.
Narodila se zřejmě roku 1211 v Praze jako 13. dítě dcera krále
…………………Jelikož byla princezna, mohla žít v přepychu.
Její otec ji chtěl provdat za císaře …………………….. či
anglického krále …………………., což ona odmítla a oddala se
křesťanskému a asketickému životu ve skromnosti. Jejími vzory
byli však sv. František a sv. ………………, se kterou byly
přítelkyně a dopisovaly si.
S pomocí svého bratra krále ………………….., který ji daroval
pozemky, založila v Praze první klášter františkánů a klášter
klarisek, do kterého sama v roce 1234 vstoupila a stala se jeho
………………… Bylo jí tehdy ….. let.
S matkou ………………………… založily první ……………….
sv. Františka, kde léčila chudé nemocné, také chudobinec a útulek pro pocestné. Stala se též
zakladatelkou řádu Křižovníků s …………………………………
Často také radila svému bratrovi, kterým byl král ……………………………… a dokonce ho
usmířila i s jeho vlastním synem ……………………………..
Podle životopisců byla Anežka obdařena "jasnozřivým viděním" a mocí konat zázraky. Např.
předem viděla smrt krále Přemysla Otakara II. na …………………..poli. Zázračně pomáhala
trpícím, sužovaných nemocí a hladem. Vedle náhlých uzdravení je popisován na její přímluvu
i zázrak objevení jídla v klášteře za doby velké nouze a hladovění, kdy český národ byl
ponižován od Braniborů. Rozdávala naději a povzbuzení. Sama byla v utrpení velmi trpělivá,
vynikala mimořádně velkou pokorou a láskou, pro které měla vzor v Ježíši.
Po 46 let života v klášteře byla oporou všem spolusestrám. Modlitbou doprovodila na věčnost
všechny své blízké a zemřela v postní době, jak předpověděla, v pondělí 2. března
roku………… okolo třetí hodiny odpoledne, ve věku asi 70 let. Pohřbena v kapli Panny
Marie, mezi oratoří a kněžištěm kostela sv. Františka. Její ostatky však byly odtud přeneseny
na neznámé místo. Jako důvod je udáváno zrušení kláštera za panovníka ……………............
12. listopadu 1989 byla prohlášena za svatou papežem ………………………….. Kanonizace
se dává do souvislosti s návratem svobody do tehdejšího Československa skrze "sametovou
revoluci", která proběhla o pět dní později, tedy ……………………………
Její socha, v sousoší od V. Myslbeka, stojí v pozadí po pravém boku sv. Václava na
nejznámějším pražském náměstí přibližně od r. 1912.
Svatá Anežka bývá nejčastěji zobrazována v řeholním rouchu s korunkou na hlavě. Často
mívá ubožáky u nohou a model ……………….. v ruce. Na obrazech ji můžeme vidět, jak
ošetřuje nemocné, uděluje almužnu a sytí hladové. Je patronkou Čech, Českých Velenic, rádu
Křížovníků s červenou hvězdou a plynárenských pracovníků.

