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Členové obou žďárských farností 
se účastnili nedávné České národní 
pouti farníků do Říma na oslavu 30. 
výročí od svatořečení Anežky České. 
Oslava se konala 11. listopadu 2019 
ve vatikánské bazilice Santa Maria 
Maggiore.

Před třiceti lety se stala Anežka 
Česká symbolem sametové revoluce. 
Svatořečení české princezny v listo-
padu 1989 bylo věcí národní hrdosti, 
a vedle věřících oslovilo tehdy i nevě-
řící lidi.

Bylo připomenuto staré proroc-
tví, že až bude Anežka svatořečena, 
nastanou lepší časy v české zemi. Za 
pár dní došlo k převratu - a až na 17. 
listopad se tak stalo bez násilí.

Tehdy před 30 lety zamířilo do 
Říma na deset tisíc poutníků z Čes-
koslovenska. Chtěli být svědky 
významné události. 

Dne 12. 11. 1989 prohlásil papež 
Jan Pavel II. českou princeznu Anež-
ku Přemyslovnu za svatou. Stalo se 
tak v chrámu sv. Petra ve Vatikánu, 
rovných 115 let od jejího blahoslave-
ní roku 1874. 

Katolická církev akci plánovala už 
od jara 1989 a, světe, div se, pout-
níci od naší vlády dostali povolení 
k vycestování. 

Církev se tehdy ocitla v roli ces-
tovní kanceláře. K dosud největšímu 
hromadnému výjezdu Čechoslováků 
jí dokonce stát uvolnil sto autobusů, 
čtyři vlaky a dvě letadla. 

Lidé chtěli být u svatořečení české 
patronky přítomni, mnozí se v Itálii 
příležitostně oděli do lidového kroje. 

A co bylo důvodem tak nečekané-
ho obratu ze strany našich politiků? 
Dle některých pozdějších komentářů 
v médiích  se chtěli vyhnout situaci, 
že by ke svatořečení Anežky České 
došlo v Praze. A také si nepřáli, aby 
se média při římské slavnosti zaměři-
la jen na čs. emigranty. 

Loni, přesně ve dny výročí se členo-
vé obou žďárských ŘK farností účast-
nili České národní pouti farníků do 
Říma, jak uvádíme v úvodu. 

Průkopnice nemocniční péče
Kdo ale byla Anežka? Česká prin-

cezna se narodila mezi roky 1205 a 
1211, na svátek sv. Anežky Římské 
(21. 1.), po níž dostala jméno.

Byla sice nejmladší dcerou krá-
le Přemysla Otakara I. a královny 
Konstancie Uherské, ale díky svému 
diplomatickému umu, jímž mnoh-
dy odvracela spory, patří k nejvý-

znamnějším politikům své dynastie. 
Anežka Přemyslovna, sama určeným 
ženichem odmítnutá, již nepřipusti-
la další nabídky. Stala se řeholnicí a 
posléze abatyší kláštera Na Františ-
ku. Proslula jako průkopnice chu-
dinské a nemocniční péče na české 
půdě. Zemřela ve svých 71 letech a 
krátce nato se o ní začaly šířit legen-
dy.

Bývá vyobrazena při ošetřování 
nemocných či rozdávání almužny. 
Díky vznešenému rodu mívá knížecí 
korunu - symbol božského i pozem-
ského království. Jako jediná světice 
bývá zobrazována se špitálem či er-
bem křižovníků s červenou hvězdou, 
neboť se podílela na založení toho-
to jediného českého křižovnického 
řádu.

O kanonizaci Anežky České usi-
lovala již její prapraneteř, králov-
na Eliška Přemyslovna, která kolem 
roku 1328 nechala sepsat Anežčin 
životopis (ten byl z latiny přeložen 
r. 1932). Anežku Českou oslavoval 
i císař Karel IV., ale ani jemu se pro 
Anežku nepodařilo dovršit proces 
papežské kurie.

K Anežce České se lid obracel 
hlavně za třicetileté války, kdy bylo 
našim zemím ouvej.  -lko-

SV. ANEŽKA ošetřuje nemocného. 
Typický výjev patronky. Autorem díla 
z r. 1895 je pražský malíř Emanuel Dí-
tě ml. Zdroj: Wikipedie

Anežka je symbolem sametové revoluce

Žďár chystá na jaře vydat formu-
láře k vytvoření tzv. seniorské obál-
ky. Senioři a lidé se zdravotním 
postižením za pomoci svých příbuz-
ných, praktického lékaře či posky-
tovatelů sociálních služeb vyplní 
základní údaje o sobě, o svém zdra-
votním stavu a užívání léků. 

„Máme v plánu k formuláři vyro-
bit i magnetickou  obálku, aby si člo-
věk mohl složku  připnout např. na 
lednici či na kuchyňskou linku,“ říká 
místostarosta Josef Klement, který 
si nad vytvořením žďárské novinky 
bere záštitu. Faktické náležitosti a 
grafickou podobu obálky sjednocuje 

Ministerstvo práce a sociálních věcí  
ČR a projekt běží již v několika kra-
jích republiky. 

„Inspirací pro nás byly hlavně kra-
je Jihomoravský a Liberecký. Projekt 
pro Žďár bude stát kolem 45 tis. Kč,“ 
informuje Klement.

Formulář má svoje náležitosti, kte-
ré sjednocuje ministerstvo ve všech 
krajích. Žďár nad Sázavou bude mít 
na obálce své logo, město uvítá, když 
projekt podpoří oslovené firmy. 

V názvu stojí sice „seniorská obál-
ka“, protože největší cílovou skupi-
nou jsou právě senioři, ale obálku 
mohou dle Josefa Klementa dobře 

využívat i mladší lidé se zdravotním 
postižením nebo nějakou poruchou. 
Třeba epileptici  a těžcí cukrovkáři. 
Rychlé údaje jsou v takovém případě 
velkým plusem. Zejména u osamo-
cených občanů, kteří když se dosta-
nou do tíživé situace, např. kvůli 
mozkové mrtvici, záchvatu epilepsie, 
infarktu či zhoršení stavu cukrov-
ky, nemohou mnohdy ani komuni-
kovat. „Formulář navede záchranáře 
k vyhodnocení zdravotního stavu a 
určení první diagnózy. Podle rodného 
čísla si záchranář může rychle dohle-
dat pacienta ve zdravotnickém zaříze-
ní,“ vysvětluje místostarosta.

Formulář seniorské obálky vyjde 
spolu s průvodními pokyny k opti-
málnímu vyplnění během jara v měst-
ském zpravodaji a bude k dispozici i 
v domově s pečovatelskou službou.

„Seniorské obálky chceme mít i na 
recepci městského úřadu a lidé si ji 
budou moci vyzvednout,“ říká Kle-
ment. 

Radní města, mezi nimiž jsou i léka-
ři, také navrhují formu malé kartičky 
se základními zdravotními údaji, kte-
rou lze nosit spolu s občanským prů-
kazem. „Je možné, že se seniorská obál-
ka rozšíří i o tuto variantu,“ připouští 
Josef Klement. -lko-

Seniorská obálka bude od letošního 
jara prvním vodítkem záchranářů

Těšíme se na sníh 
Na kandelábrech Nezvalovy ul. Se 

porůznu objevily cedule „Chodník 
se v zimě neuklízí“. Asi je tam dal 
nějaký šprýmař, protože – s promi-
nutím - každý blbec ví, že se chodník 
v zimě sám od sebe neuklidí. Nic-
méně, pokud to není akce nějaké-
ho šprýmaře, ale poněkud svérázné 
upozornění zodpovědného úřadu, 
potom jsem nucen upozornit vaším 
prostřednictvím zastupitele i zod-
povědné úředníky, že pokud chod-
ník nebude v zimě uklizen, budu 
chodit po Nezvalově ulici po místní 
obslužné komunikaci, tedy vozovce, 
protože někde jako důchodce chodit 
musím. Automobilům budu uhýbat, 
pokud bude kam. Za šera či tmy na 

sebe navěsím cingrlátka všeho dru-
hu, abych byl viděn.  Kdybyste měli 
nějaké jiné, lepší řešení, jak se dostat 
k navazujícím chodníkům, které zřej-
mě někým uklízeny budou, tak pro-
sím o sdělení. 

Kdyby ovšem nějaký zodpovědný 
činitel udělal úhybný manévr a odů-
vodnil, že chodník nelze udržovat 
kvůli autům, které někdy zasahují 
do profilu chodníku, není nic jedno-
duššího, nežli aby zasáhla razantně 
městská policie - (jak byla nesčetně-
krát žádána) a protože jejím generál-
ním velitelem je pan starosta, posí-
lám i jemu toto sdělení na vědomí.
 Petr Peňáz

 občan města Žďáru n. S.

Letos slaví nejznámější sbírková 
kampaň dvacáté jubileum.

Dle lidové tradice vyjdou do ulic 
skupinky Tří králů, které svým zpě-
vem předají zprávu o narození Ježíš-
ka. Mezi 1. a 14. lednem tedy bude-
me potkávat koledníky, jež zapějí 
ono známé: 

My tři králové jdeme k vám, 
štěstí, zdraví vinšujem vám. 
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, 
my jsme k vám přišli z daleka. 
Z daleka je cesta naše, 
do Betléma mysl naše. 

Skupinky z Charity budou mít 
označené zapečetěné kasičky, do 

kterých můžeme přispět na projekty 
potřebným. Jako památka pro štěstí 
nám mohou zůstat na dveřích křídou 
napsané iniciály K + M + B (Kašpar, 
Melichar a Baltazar) ...

U nás na Žďársku Charita poskytu-
je na 17 charitativních služeb.

Žádanou je domácí hospicová 
péče, jejíž provozní náklady právě 
tato sbírka podporuje, stejně jako 
vybavení paliativní ambulance. Sbír-
ka pomáhá imobilním lidem, lidem 
s mentálním a kombinovaným 
postižením, také např. lidem, co se 
ocitli v nouzové situaci  a díky sbírce 
získají základní materiální potřeby.

 -lko-

Z vašich dopisů redakci Tříkrálové sbírce je „20“


