
Svatá Anděla

Komiks žáků 2. třídy



DĚTSTVÍ

 Anděla Merici je zakladatelkou sester voršilek. Kdyby 
nebylo jí, tak by tady nebyly sestry voršilky a ani naše 
škola. Proto si ji tak často připomínáme. 

 Anděla se narodila se na konci 15. století v severní Itálii 
v Desenzanu u jezera Lago di Garda. 

 Co jí pomohlo stát se svatou? 



Anděla prožila krásné dětství v blízkosti svých rodičů a 

sourozenců. Rodiče jí předávali víru v Boha.



Sv. Anděla vypráví, že si doma četli životopisy svatých. Ve zvláštní oblibě 
měla Anděla legendu o svaté Voršile.  Společná modlitba byla běžnou 
součástí života. Víra posilovala jejich každodenní život.



Po nějakém čase se rodina odstěhovala na venkov. Anděla velmi ráda pracovala,

mnoho času trávila v přírodě a se zvířaty. Postupně poznávala krásu celého stvoření 

a naučila se chválit Boha. 



ZTRÁTA RODIČŮ A SESTRY

 Anděle jako malé dívce zemřeli rodiče a starší sestra. V této těžké 
situaci se cítila sama. Pokud jen mohla, pomáhala druhým a 
s lidmi z městečka pracovala na poli. Ani tam nezapomínala na 
modlitbu. 

 Jednou, v čase žní, si šla odpočinout do chládku a měla sen. 
Vnitřním zrakem viděla svou sestru v průvodu dívek, které 
vystupovaly a sestupovaly k nebi po žebříku. Ta ji ujistila, že je 
v nebi. Anděla se také dozvěděla o úkolu, který jí Pán zvláště 
svěřil. Má založit společnost jemu zasvěcených žen. Nevěděla 
však, kdy ho uskuteční. 



Anděla se k tomuto zážitku často vracela. Přemýšlela, co tento obraz má pro její 

život znamenat. 



Po smrti rodičů ji strýc i s jejím mladším bratrem vzal k sobě do městečka Salo. Jako 
půvabná mladá dívka měla najednou mnoho nápadníků. Ale ona cítila, že ji Ježíš zve, 
aby žila jenom pro něho. 



ŽIVOT VE MĚSTĚ BRESCIA

 Anděla začala častěji chodit na mši svatou, také navštěvovala 
chudé a nemocné. Všem se snažila ukázat, že Bůh je má moc rád a 
hodně mu na nich záleží. Po několika letech se přestěhovala do 
většího města jménem Brescia, kam ji k sobě pozvala jedna 
bohatá paní, které v bitvě zemřel manžel a syn. Anděla byla ženou 
modlitby. Žila velice skromně, dokázala těšit druhé, pomáhala jim 
a mnohým byla vzácnou rádkyní. Lidé ze všech vrstev společnosti, 
chudí i bohatí, ji vyhledávali pro její moudrost, lásku, odvahu a 
pro pokoj, který vnášela do vztahů. 



V Brescii Anděla často pozorovala zdejší hrad a jeho nedobytnost. Pevnost hradeb ji 

přiváděla k myšlenkám o jednotě mezi lidmi, na kterou kladla velký důraz.



V době, ve které Anděla žila, se často chodilo na různé pěší poutě. Anděla se vydala 

na pouť do Svaté země. Chtěla poznat místa, kde žil Pán Ježíš. Když člověk putuje, 

má možnost si utřídit myšlenky a více se modlit. A to Anděla chtěla.



Andělu vyhledávalo stále více lidí, kteří potřebovali poradit a pomoct. Když byl někdo 

rozhádaný a nechtěl se usmířit, Anděla vždy pomohla a poradila. Mezi lidmi se stala 

velmi oblíbenou ženou.



Anděla stále vnímala Pánovo volání z dívčích let a hledala, kdy a kde ho má 
uskutečnit. Naslouchala Duchu svatému a ten ji vedl. Začaly se kolem ní 
shromažďovat dívky, které ve svém srdci měly také touhu patřit jen Ježíši Kristu. 



Anděla si uvědomila, že přišel čas založit společnost, a určit pravidla pro společný 

život. Nebyl to lehký úkol, proto vše musela se svými spolupracovníky velmi dobře 

promyslet. 



ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 1535

 Konečně roku 1535 Anděla založila společnost sv. 
Voršily. Velmi jí záleželo na tom, aby se sestry měly 
rády, nebyly mezi sebou rozdělené a mohly tak 
svědčit i  navenek. Přála si, aby byly společenstvím, 
které spojuje Kristus. Říkávala jim: „ Buďte svorné, 
mějte k sobě úctu, pomáhejte si, snášejte se v Ježíši 
Kristu a vytrvejte věrně a radostně v započatém 
díle“. Chtěla, aby všechny dívky byly statečné a 
odhodlané tak, jako svatá Voršila, podle které 
společnost pojmenovala.



Společnost svaté Voršily



Lidé si sestry oblíbili a zvali je, aby zakládaly kláštery a školy v mnoha zemích. Později 
se sestry voršilky rozšířily po celém světě a dodnes se snaží hlásat všem národům 
Ježíše Krista a reagovat na potřeby doby podle vanutí Ducha. 



A tak roku 1655 přijely sestry do Prahy a za několik let i do 

Olomouce.



Se sestrami voršilkami se můžeme setkat ve všech světadílech a voršilské školy 

poznáme podle znaku SERVIAM – Ať sloužím, budu sloužit, pomáhat. 



I naši voršilskou školu v Olomouci poznáte podle znaku Serviam a muškátů v 

oknech. Pokud vstoupíte do budovy, uvidíte ve třídách voršilský kříž, ikonu svaté 

Anděly a vystavené práce dětí, které se snaží žít podle znaku Serviam.  


