
Tisková zpráva 

Vydání čtenářské edice – Blahoslavená Anežka Panna 

Unikátní vydání legendy o životě Anežky České 
 
Praha, 6. listopadu 2011 – Dne 10. listopadu 2011 se bude od 19 hodin v prostorách 

Muzea Karlova mostu na Křižovnickém náměstí č. 3 konat prezentace knihy „Milá choť 

nebeského miláčka blahoslavená Anežka panna“ představující legendu o této 

nejvýznamnější české světici soudobému čtenáři. Rytířský řád Křižovníků s červenou 

hvězdou, v produkci převozníka pražského, Zdeňka Bergmana, jí vydává ku příležitosti 

800. výročí narození světice a zakladatelky řádu Křižovníků. 

 

Slavnostní představení díla proběhne za přítomnosti novinářů a významných hostů, mezi kterými bude 

i Mons. Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český a také zástupci Rytířského řádu Křižovníků 

s červenou hvězdou, jejichž řád ve 14. století Anežka Česká založila. Večerem bude provázet PhDr. 

Miloš Sládek, hudební doprovod zajistí Michael Pospíšil a jeho komorní soubor zaměřený na hudbu 

16. a 17. století Ritornello. Kniha bude veřejnosti představena v prostorách původního Křižovnického 

kostela z poloviny 13. století, jenž Anežka řádu darovala společně se špitálem a věží Juditina mostu.  

 

Autorem reedice byl křižovník a jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů přelomu 17. a 18. 

století, Jan František Beckovský. Ve svém díle představuje Anežku na základě středověké legendy, 

ovšem v duchu barokního vlastenectví. Čtenář se dočte nejen o jejím životě a zázracích, ale také o 

dobových hledáních Anežčina hrobu, klášteře Na Františku i o snahách o Anežčino svatořečení. 

 

Čtenářská edice zpřístupňuje tisk i čtenářům, kteří se s raně novověkou literaturou dosud nesetkali, na 

druhou stranu ale respektuje specifika češtiny přelomu 17. a 18. století. K vydání ji připravil PhDr. 

Miloš Sládek, literární historik, archivář a editor, jenž se zabývá zejména barokní literaturou. 

Anežka Česká, česká princezna, nejmladší dcera českého krále 

Přemysla Otakara I. a královny Konstancie Uherské, patřila k 

nejvýznamnějším představitelkám panovnické dynastie 

Přemyslovců. Působila jako abatyše kláštera Na Františku a 

založila Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, jediný 

mužský řád založený ženou a také jediný rytířský řád zaležený 

v Českých zemích. Veškeré aktivity konala tato svatá Přemyslovna 

s plným nasazením, a přitom se dožila úctyhodných 71 let. 

Proslula vzdělaností, dobročinností a milosrdenstvím. Byla 

průkopnicí v organizování chudinské a nemocniční péče na české 

půdě. Legendy o životě sv. Anežky se začaly tradovat hned po její 

smrti.  

Ačkoliv byla Anežka v českých zemích velmi uctívána, blahořečení se jí dostalo až v roce 1874 a 

svatořečena byla v roce 1989, čímž se naplnilo proroctví, že „v Čechách nastane mír a pokoj, až dojde 

ke kanonizaci Anežky“. 

 

Kontaktní osoby: 

Lucie Turnerová    Michaela Graeberová 

lucia@navalis.cz  michaela@navalis.cz   

+420 776 776 779  +420 734 709 865 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_p%C5%99edstavitel%C5%AF_%C4%8Desk%C3%A9ho_st%C3%A1tu
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysl_Otakar_I.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konstancie_Uhersk%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Abaty%C5%A1e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Na_Franti%C5%A1ku
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emyslovci
mailto:lucia@navalis.cz
mailto:michaela@navalis.cz
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/AnezkaPremyslovna.jpg

