
 

 

        1 K a t e c h e t i c k é  a  p e d a g o g i c k é  c e n t r u m  O s t r a v a  

 

  

 

 

 

SVATÁ HEDVIKA SLEZSKÁ   

katecheze o patronce ostravsko-opavské diecéze 4/2022 

 

MOTTO 

„Říkalo se, že kam vstoupila její noha, tam vyrašily květinky; kudy kráčela, tam zůstávaly její stopy.“1 

ÚVOD PRO KATECHETY  

Předkládáme vám katechezi k tématu hlavní patronky ostravsko-opavské diecéze – svaté Hedviky Slezské. 

Katecheze si klade za cíl položit důraz na skutečnosti, kterými tato středověká světice může inspirovat život 

dětí ve 21. století. Proto jsou její cíle postaveny na rozvoji vnímání hodnot, které přesahují rámec času 

i prostoru. Děti se učí tyto hodnoty rozpoznávat, oceňovat a objevovat ve svém životě. Tento způsob 

katecheze je možné zobecnit a použít jej i při zpracování tématu o dalších světcích. 

CÍLE  

 Dítě promyslí a formuluje motivy jednání svaté Hedviky. 

 Dítě rozpozná jednání motivované láskou k bližnímu a ocení je. 

 Dítě pojmenuje a zdůvodní jednání, které je inspirací pro jeho život z víry a pro život křesťanského 

společenství. 

OBSAHY 

život svaté Hedviky, její vlastnosti, inspirace pro vlastní život i současný svět 

CÍLOVÁ SKUPINA  

děti ve věku 10–11 let 

ČASOVÝ ROZSAH  

jedno setkání (45 min.) 

POMŮCKY  

soubor reprodukcí obrazů z Triptychu z Wielowieś, papírová květina pro každé dítě, pracovní listy, živá 

květina, velká svíce a zápalky, zelený kruhový šátek 

POZNÁMKA  

Děti sedí kolem stolu nebo na židlích v kruhu na koberci. 

                                                           
1 HOFFMANN, Hermann. Svatá Hedvika Slezská: (1176–1243), str. 52 
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METODICKÝ  POPIS  

 

ÚVODNÍ AKTIVITA  

Skupina sedí v kruhu. Na stole (nebo uprostřed na zemi) leží zelený kruhový šátek. Katecheta vezme do ruky 

květinu (např. gerberu, astru nebo chryzantému) a ukáže ji dětem.  

Na dnešní hodinu jsem si s sebou donesl/a tuto květinu.  

Jaká je? 

Katecheta si ke květině přivoní, řekne svou odpověď na otázku a podá květinu prvnímu 

dítěti vedle sebe. Takto si podáváme květinu, až se všichni vystřídají. Katecheta ji pak 

položí poblíž středu zeleného kruhu. 

Dnes si budeme vyprávět příběh, ve kterém se květinách mluví. 

TÉMA  

 

Život svaté Hedviky  

Katecheta pozve děti k poslouchání příběhu. Během vyprávění pokládá na kruh kolem 

květiny obrázky ze života svaté Hedviky.2 

 

 

 

Budu vám vyprávět příběh o jedné ženě. Říkalo se o ní, že kam vstoupila její noha, 

vyrašily květiny. Co tato slova znamenají? Poslouchejte a možná v příběhu najdete 

odpověď. Žila před téměř 900 lety (v roce 2024 to bude 850 let od doby, kdy se 

narodila). Byla dcerou šlechtice a jmenovala se Hedvika. 

Její otec byl hrabě Berthold a její maminka se jmenovala Anežka. Hedvika se 

narodila na hradě Andechs v dnešním Německu. Hrad stál u jezera, kterému se 

ještě dnes říká Ammerské. Hedvika se často z hradu dívala na rozlehlé jezero  

a na ještě rozlehlejší zem, kterou na obzoru lemovaly vrcholky Alp. První roky svého 

života prožila mezi svými mnoha sourozenci. Když jí bylo šest let, odjela do kláštera, 

kde začala chodit do školy. Učila se číst, psát, ruční práce, zpěv, tanec, ale také 

modlit se a číst Bibli. Hedvika se připravovala na to, že se stane kněžnou. 

 

                                                           
2 Při vyprávění jsou použity obrazy z první poloviny 15. století. Pokud se děti se středověkým uměním dosud nesetkaly, 

je dobré dát čas pozorování obrazů a otázkám, které vyvolávají. Např. Proč je Hedvika na obraze dvakrát? Proč je ten 

klášter tak malý? Katecheta může ocenit všímavost dětí a spolu s nimi hledat odpovědi: Proč myslíte, že je hlavní 

postava namalovaná na obraze vícekrát? Co může znamenat velikost jednotlivých postav? Proč myslíte, že je ze všech 

postav největší? Kdybyste obraz malovali vy, co byste tím chtěli říct? Katecheta dá dětem prostor vyjádřit se, bere 

vážně jejich výpovědi (i provokativní) a pak může činnost shrnout např.: To všechno by to mohlo znamenat… V době, 

kdy obraz vznikl, bylo obvyklé, že… Tímto procesem může katecheta učit děti porozumět uměleckému jazyku, řeči 

znázornění a symbolů. Katecheta také může v některé jiné hodině učit děti pracovat s obrazem podle obecné metodiky 

(viz příloha). 
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Když bylo Hedvice 12 let, objevil se na hradě jejího otce kníže Boleslav ze Slezska 

a prosil o Hedvičinu ruku pro svého syna Jindřicha. Oba rodiče se sňatkem souhlasili 

a pro Hedviku to znamenalo, že se hned po svatbě odstěhovala ke svému manželovi 

do Slezska. Byla to část Slezska, která dnes leží v Polsku.  

Nový Hedvičin domov byl úplně jiný než země, kde prožila dětství. Německo bylo 

už mnoho let územím, kde se rozvíjelo řemeslo, obdělávala půda a existovaly 

kláštery, ve kterých se lidé učili všechno užitečné a potřebné pro život. Většina lidí 

také byla křesťany. Ve Slezsku byly v té době jen lesy a hluboká údolí, která se 

rozprostírala až k břehům Odry. Lidé zde byli docela jiní, než v její dřívější vlasti. Pro 

Hedviku bylo odloučení od všeho, co měla ráda, velmi těžké. Hedvičin manžel, kníže 

Jindřich, jí však byl velkou oporou.  

Oba se snažili přinést do Slezska křesťanství, protože věděli, že přinese zemi 

blahobyt a pokrok. Hedvika si přála, aby její poddaní byli dobrými křesťany, ale 

nepřesvědčovala je jen slovy. Dávala jim příklad svým jednáním a říkalo se, že je 

moudrá a milosrdná. Spolu se svým mužem zakládala kláštery. Tím prvním 

a nejznámějším se stal klášter v Trzebnici. Hedvika ve své nové vlasti podporovala 

nejen křesťanskou víru, ale také šířila vzdělání. V klášterech se lidé učili novým 

řemeslům, třeba šít nebo tkát. Do Slezska přicházeli noví lidé, kteří jako zemědělci 

a řemeslníci zemi postupně proměňovali. Vznikala města a vesnice a krajina začala 

vzkvétat. 

 

 

Hedvika pomáhala chudým, sloužila nemocným a zakládala nemocnice. Sama 

v nich ošetřovala nemocné a starala se o slabé. Pro všechny potřebné měla 

otevřené srdce, a co měla navíc, dávala chudým, klášterům a kostelům. Vypráví se, 

že i v zimě chodila bosa, a když jí kněz nařídil nosit boty, nosila je v rukou. Jen malou 

část svých příjmů uchovávala pro svou rodinu a pro nasycení chudých zřizovala 

jídelny. S chudými se dělila o chléb a o život. 

 

Kněžna Hedvika nejednala jen sama ze sebe. Skrze její jednání vstupoval do slezské 

země Kristus jako světlo, které dává růst všemu, co je dobré. Kristus vstupoval do 

krajiny i do srdcí lidí… Kam vstoupí slunce, mohou květy kvést, kam vstoupí skrze 

působení lidí (jako Hedvika) Bůh, mohou vonět květy trpělivosti, skromnosti, 

štědrosti…  

Vyučující položí do středu zeleného kruhu velkou svíci a zapálí ji. 

 

 

Hedvika v životě zažívala také smutek a bolest. Ze sedmi dětí jí pět zemřelo 

a později jí zemřel také manžel. Na jeho trůn nastoupil syn Jindřich, ale po třech 

letech padl v bitvě. Hedvika se pak přestěhovala do kláštera v Trzebnici, kde 

zemřela a kde je také pohřbena. Lidé na kněžnu Hedviku nezapomněli ani po její 

smrti. Vzpomínali na její laskavost, starostlivost a zbožnost. Pověst o ní se šířila 

a její život se stal příkladem pro mnoho dalších lidí. Proto ji církev zařadila mezi 

svaté. Kněžna Hedvika byla svatořečena 24 let po své smrti. Říkalo se o ní, že kudy 

kráčela, tam zůstávaly její stopy, kam vstoupila její noha, tam vyrašily květiny.  
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Jaká svatá Hedvika byla? 

Katecheta se zeptá dětí, jaká je odpověď na otázku z úvodu příběhu:  

Co by mohla znamenat slova, že kam svatá Hedvika vstoupila, vyrašily květiny? 

Nechá děti odpovídat a pak je pozve k následující aktivitě, která pomůže ke snadnějšímu pochopení. 

Říkali jste, že svatá Hedvika… (katecheta zopakuje, co děti vyslovily) 

Pak položí otázku: Jaká byla svatá Hedvika?3 

Např. Svatá Hedvika se starala o chudé. Byla laskavá (milosrdná, pečující…). Děti pojmenovaly tyto vlastnosti: hodná, 

milá, laskavá, věřící, všímavá, spravedlivá, milující, pomáhala ostatním.  

Básnickým jazykem můžeme říct, že každé dobro dělá svět krásnějším, jako když vykvete květina.  

Katecheta rozdá dětem pracovní listy, na kterých děti najdou v kresbách květin pojmenování různých 

vlastností. Pomocí předchozí aktivity mají za úkol vybarvit květiny, ve kterých je napsána vlastnost, kterou 

svatá Hedvika měla. Pokud jim nějaká vlastnost chybí, mohou ji dopsat do prázdné květiny. 

 

Které vlastnosti svaté Hedviky jsou důležité i dnes?  

Katecheta položí dětem otázky: 

 Kdyby žila svatá Hedvika v naší době, co by asi dělala? 

 Co by dnes už asi nedělala? 

 Které vlastnosti jsou dnes pro dobrý život důležité a ještě nezazněly? 

V další části pracovního listu najdou děti dvě otázky. Na první z nich se děti pokusí odpovědět nejprve 

samostatně.  

Jaká vlastnost svaté Hedviky se ti líbí a proč? 

Odpovědi dětí: Na svaté Hedvice se mi líbí, že byla skromná, protože dneska lidé chtějí mít všechno, nejsou skromní. Mně 

se líbí její víra – víra je nadějí pro každého člověka. Podle mě je důležitá láska – aby bylo na světě dobro. Tam, kde se lidé 

mají rádi, je mír. Štědrost – když jsem štědrý, ostatní lidé se stávají hodnými.  

Po několika minutách děti odpovídají na druhou otázku ve dvojici a hledají mezi sebou shodu. Potom si 

sdělíme ve skupině, k čemu jsme došli. V menší skupině můžeme sdílet názory všichni společně, ve větší 

skupině vždy jeden z dvojice promluví za oba: 

Na které vlastnosti jste se ve dvojici (skupině) shodli? 

Celá skupina pak společně hledá odpověď na druhou otázku z pracovního listu:  

Které z těchto vlastností jsou podle vás důležité pro dobrý společný život lidí naší doby?  

Děti odpovídaly: Víra, protože víra dává naději, když prožíváme něco těžkého. Umět se rozdělit, pomáhat druhým, dělat 

jim život hezčím, třeba tím, že je pozdravím nebo se usměju. 

  

                                                           

3 Pokud děti vlastnosti nepojmenují, může jim katecheta pomoci: pozve je, aby několika slovy podle obrázků a  příběhu 

popsaly jednání svaté Hedviky: Co dělala? Starala se o chudé. Jak pojmenujeme vlastnost člověka, který se stará 

o chudé? 
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AKTUALIZACE  

Nejen svatá Hedvika, ale také každý z nás může svými schopnostmi a dobrými vlastnostmi pomáhat, aby 

svět byl krásnějším místem k životu, aby rostlo Boží království. Někdo možná namítne, že neví, jaké dobré 

vlastnosti má. K tomu, abychom je poznali, si můžeme pomoci navzájem. 

Z nabízených aktivit katecheta vybere tu, která je pro skupinu vhodnější. 

Květina pro mně 

Každé dítě dostane květinu, doprostřed napíše své jméno. Květiny si děti posílají mezi sebou po kruhu (je 

důležité před zahájením určit směr) a každý dopíše do okvětního lístku jednu vlastnost (kompliment), která 

se mu líbí na kamarádovi, jehož jméno je uprostřed. Vlastnosti se nesmí opakovat.  

Moje dobré vlastnosti   

Skupina si sedne do kruhu tak, aby střed zůstal volný.  

Katecheta pozve děti k následující aktivitě: ten, kdo bude chtít, se může posadit do středu kruhu a ostatní mu 

říkají, jaké dobré vlastnosti na něm vidí (katecheta začne). Katecheta předem vysvětlí pravidlo, že jde opravdu 

jen o dobré vlastnosti nebo jednání, za které kamaráda oceňují. Dbá na dodržení tohoto pravidla. Děti se  

na místě uprostřed vystřídají. Katecheta také může stanovit, že děti mají říct 3 (nebo 5) vlastností. 

Poté, co skupina ocenila poslední dítě, dostane každé z nich papírovou květinu, napíše do jejího středu své 

jméno a do okvětních lístků zapíše své dobré vlastnosti, které slyšel od ostatních. 

Poznámky: Pokud je ve skupině více než 10 dětí, je možné rozdělit je do více skupin (s maximálním počtem 10 členů). 

Druhou aktivitu je možné zařadit ve skupině, kde jsou děti schopné se navzájem upřímně ocenit, a lze předpokládat, že 

nikdo z dětí nemá blok být středem pozornosti skupiny. 

Po ukončení obou těchto aktivit je potřeba zařadit krátkou reflexi. 

 Jak ses cítil/a uprostřed kruhu? 

 Co z vysloveného (napsaného) tě nejvíc potěšilo? 

 Co tě překvapilo? 

ZÁVĚR  

Každý z nás byl obdarován schopnostmi, kterými může přispívat k dobrému životu, lidskému soužití, 

budování Božího království… Tyto schopnosti a vlastnosti můžeme využívat jen sami pro sebe a k dosažení 

vlastního úspěchu nebo podobně jako svatá Hedvika (a jiní světci a příkladně jednající lidé v současnosti) 

můžeme usilovat o život, ve kterém za námi budou zůstávat stopy a rašit květy – květy, které šíří vůni 

laskavých slov (katecheta vysloví to, co děti jmenovaly a o čem přemýšlely).  

Dítě položí svou květinu na zelený kruh. 

Naše krajina rozkvetla dobrými vlastnostmi nás všech, podobně jako slezská země 

rozkvetla dobrými vlastnostmi svaté Hedviky. 

Aktivitu můžeme ukončit modlitbou poděkování za dobré vlastnosti druhých  

a za svatou Hedviku. Katecheta si vybere jednu květinu dítěte z kruhu: 

Pane Ježíši, děkuji Ti za… (doplníme jméno dítěte), který/á… (doplníme dobrou 

vlastnost jmenovaného dítěte) 

Poté v modlitbě pokračuje další dítě, které si vybere z kruhu květinu jiného dítěte. 

Na závěr katecheta modlitbu ukončí poděkováním za život svaté Hedviky, která nás inspiruje i dnes. 
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NÁHLED PRACOVNÍHO  LISTU 
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