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Za dávných časů, kdy se ještě většinou chodilo pěšky, byl na 

západní Moravě hrad (jméno hradu najdeš v křížovce).  

Zde se narodila někdy kolem roku 1220 malá Zdislava. Její 

tatínek se jmenoval Přibyslav a maminka Sybila. Měla tři sestry 

Eufémii, Elišku a Libuši, a bratra Petra. Byla to rodina značně 

zámožná, vzdělaná a velmi zbožná.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Dům sloužící k modlitbě? 

2. Bůh promluvil k Mojžíši v hořícím? 

3. Ježíš se pro nás obětoval na? 

4. Kdo vyvedl židy z Egypta? 

5. Ježíšova matka? 

6. Město, kde Ježíš vyrůstal? 

7. Zvíře, na kterém Ježíš vjel do Jeruzaléma? 

8. Patron České země? 
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Své dětství strávila Zdislava na hradě Křižanově. Rodiče ji velmi 

pečlivě připravovali pro její budoucí život. Již od malička milovala 

Pána Ježíše. Když jednou slyšela o šťastném životě poustevníků, 

rozhodla se je následovat. Odcházela do nedalekých lesů, kde se 

snažila myslet na Boha, postila se a odpírala si pohodlí. 

Tajemně šumící lesy, odraz krajiny v hladině křižanovského 

rybníka, celá nádhera Boží přírody rozněcovala její fantazii a 

naléhavou touhu po kráse, hloubce a vznešenosti něčeho, čemu ještě 

nerozuměla. Vrozený sklon pro zbožnost zapouštěl v mladičké 

Zdislavě kořeny stále hlouběji. 

Dospěla ve velmi krásnou, poslušnou, moudrou a zbožnou dívku. 
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Spoj tečky podle číslic a obrázek si vymaluj 
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Zdislavin otec, pan Přibyslav byl významnou moravskou 

osobností. Zastával důležité úřady. V Brně byl purkrabím, staral se          

o brněnský hrad. Byl to rytíř, ale v duši miloval mnišský život. Byl 

velmi nakloněn klášterům a nejraději měl cisterciáky. Celý svůj život 

prožil ve službě Bohu, v povinnostech svých úřadů, v oddanosti králi, 

v péči o rodinu a jako pravý křesťan nikdy nezapomínal na své bližní. 

Pomoz panu Přibyslavovi dojet z Križanova do Brna. 

Křižanov 

  

 

 

 

Brno 

 

1. První člověk…  

2. Evangelista…   

3. Pavlův list… 

4. Dar Ducha svatého… 

5. Sv. Josef byl… 

6. Jordán je… 

7. Praotec Izraele… 

8. Ježíš je… 

9. Izraelský král… 
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Vymaluj si pana Přibyslava s malou dcerkou Zdislavou.  
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Zdislavina maminka, Sybila, pocházela ze středomoří, ze Sicílie. 

Do Čech přišla v průvodu Kunhuty, nevěsty budoucího krále Václava 

I. Přibyslav ji poznal nepochybně na pražském hradě, kde často 

pobýval. 

Podporovala dominikánský klášter rozjímavých sester v Brně. Byla 

vzdělaná, vyznala se v léčitelství a bylinách. Zdislavu naučila všemu 

potřebnému vědění. 

Najdi 2 stejné bylinky. 
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Vymaluj si paní Sybilu a malou Zdislavu jak sbírají byliny. 
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Zdislava dospěla v krásnou dívku a nejraději by vstoupila                 

do některého kláštera. Bůh však chtěl, aby vstoupila do manželství a 

stala se matkou.  

Provdala se mladičká, když jí bylo asi 15 let, za Havla z rodu 

Markvarticů, pána na hradě Lemberk, který se nachází v severních 

Čechách. Po svatbě na Křižanově se přestěhovala do pohraničních 

hvozdů severních Čech. 

Seřaď písmenka ve správném pořadí, dokud ti nevyjde tajenka 
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Domaluj si hrad Lemberk odrážející se ve vodní hladině. 
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Pan Havel byl často zaměstnán povinnostmi u dvora. Na paní 

Zdislavě ležela odpovědnost za celé panství a jejich děti. Měli čtyři - 

Havla, Markétu, Jaroslava a Zdislava. Hradní paní nezahálela. Pečlivě 

se starala o všechny povinnosti hradní paní, své poddané, žebráky, 

nemocné, staré a o sirotky. Na hradě bývalo rušno, ale v jejím nitru 

byl vždy klid, pramenící z Boží milosti. V jejím životě bylo vždy 

hojně naděje a lásky. 

Vymaluj si sv. Zdislavu s dětmi. 
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Je tvrzení správně? ano ne 

Bůh obrátil tok Jordánu V Z 

Královna Ester nebyla Židovka O Í 

Jidáš nezradil Pána Ježíše S R 

Petr zapřel Krista A J 

Eva se nechala svést hadem N K 

Bratři prodali Josefa a on se dostal do Egypta A L 

Jan byl nejmladší apoštol D P 

Apoštolů bylo 13 Ý Ě 

Job byl těžce zkoušený člověk J CH 

Job ve svých zkouškách neobstál A E 

Židé neměli žádné proroky K L 

David byl Šalamounův syn O Á 

David zabil Goliáše S T 

Nabuchodonozor neposlal židy do Babylónu E K 

Ábel zabil Kaina L A 

. . . . + . . . . . . + . . . . . 
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Se svým manželem Havlem postavila Zdislava v blízkém městě 
Jablonném v Podještědí kostel sv. Vavřince s klášterem pro 
dominikány. Tento řád si Zdislava tak oblíbila, že do něj vstoupila 
jako laická spolupracovnice. Do třetího řádu dominikánů se dostala 
zásluhou blahoslaveného Česlava. 

Rovněž v Turnově založila kostel a klášter pro syny sv. otce 
Dominika. Její příklad povzbuzoval jiné k následování. 

Kdo to jsou dominikáni? 

čti po čarách8 
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Najdi 10 rozdílů mezi obrázky kostela sv. Vavřince 

 a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí. 
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I když byla bohatou hradní paní, často navštěvovala chudé, 

nemocné a všechny (v tajence pod textem).  Měla vždy srdce otevřené 

pro každého, kdo zaklepal u hradní brány. Ve všech bližních viděla 

Krista a jeho lásku.  

Plně pochopila a žila evangelium – „Co jste prokázali jednomu       

z nejmenších mých bratří, mně jste prokázali“ (Mt. 25,40). Poutníci, 

nemocní i potřební byli vždy laskavě přijati. Všichni ji milovali a 

nazývali ji matkou chudých. Pomáhá mimořádně i dnes všem, kdo se 

na ni obracejí se svými zdravotními i duševními potřebami. 
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Vypočítej příklady a vybarvi si obrázek.

Červená (10 + 15) – 24 = Hnědá 9 : 3 = 

Oranžová  25 - 20 = Modrá (60 : 10) x 1 = 

Zelená 2 x 2 = Žlutá 1504 : 752 =

Fialová 736 : 92 =

Černá (210 – 45 – 75 – 36  - 5) : 7 =  
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Bůh skrze ni učinil mnoho zázraků. Slepým vracela zrak, chromé 

a malomocné uzdravovala.  

Paní Zdislava se nedožila vysokého věku. Byla chatrného zdraví. 

A tak po krásném životě plném lásky, milosrdenství a dobrých skutků 

v zemřela na hradě Lemberku roku (sudoku č.1), ve věku přibližně 

(sudoku č. 2). Oplakávána celou rodinou, poddanými a dominikány 

byla pochována v kostele sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí, kde 

odpočívá dodnes. Zdislava byla blahořečena papežem sv. Piem X. a 

21. května 1995 byla svatořečena papežem Janem Pavlem II. 
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Sv. Zdislava z Lemberka je patronka manželství a rodiny, českého 

národa a kongregace sester  dominikánek. 
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Vědomostní kvíz. 

Když zodpovíš správně otázky, získáš písmena a dozvíš se tajenku8 

1. Sv. Zdislava se narodila� 

• S- ve 12. století 

• J- ve 13. století 

• K- ve 14. století 

2. Dětství strávila na hradě� 

• D- Lemberku 

• S- Křižanově 

• H- v Brně 

3. Rodiče se jmenovali� 

• I- Přibyslav a Sybila 

• V- Břetislav a Jitka 

• E- Ctirad a Šárka 

4. Provdala se mladá za pana� 

• U- Václava 

• J- Jaroslava 

• D- Havla 

 

 

5. S manželem a dětmi žila na 

hradě� 

• O- Lemberk 

• B- Křižanov 

• I-  v Brně 

6. S velkou pokorou, láskou a 

radostí pomáhala všem� 

• J- bohatým 

• R- darebákům 

• B- potřebným 

7. Činila zázraky, všichni ji milovali 

a nazývali ji� 

• T- vzácnou paní 

• K- váženou kněžnou 

• R- matkou chudých 

8. Hojně podporovala a stala se 

členkou třetího řádu� 

• É- sv. Augustina 

• Ý- sv. Dominika 

• Á- sv. Františka 

 

 

 

 

 

1 2 3 

   

4 5 6 7 8 
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Modlitba ke sv. Zdislavě

 

 

Zdravíme tě, paní jasná 

Zdislavo, ty růže krásná, 

již vydala česká zem. 

Sibyla tě s Přibyslavem  

vypěstila, že je právem 

každý tebou okouzlen. 

 

Matko chudých, strádajících, 

těšitelko smutných srdcí, 

obrať nám zrak do nebe. 

Vyslyš naše vroucí přání, 

aby smuten člověk žádný 

neodešel od tebe. 

 

O rodiny našich zemí 

s láskou dbej, již rovno není, 

a nenech je rozvrátit. 

 

 

 

Zmirňuj našich srdcí strasti, 

vzdal co nejdál od své vlasti, 

co podrývá její klid. 

 

Věrná služebnice Boží, 

šťasten, kdo svou naděj složí 

ve tvou ruku šlechetnou. 

Dopřej nám, jež viny souží, 

ať se náš duch s tebou hrouží 

v lásku Boží bezednou. 

 

Ježíši náš, Boží Synu, 

na přímluvu Zdislavinu 

dej nám odpuštění své. 

Údolím slz ať nás vede 

tvoje světlo v jasné nebe, 

do otčiny zářivé. Amen 
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Zde si slož svoji vlastní modlitbu ke svaté Zdislavě. Třeba za svoje 
rodiče, nebo někoho, kdo to opravdu potřebuje8 

 

 


