1100. výročí od smrti sv. Ludmily proběhne v roce 2021

Modlitba za vlast se sv. Ludmilou
Milí přátelé, jsou tu Velikonoce. Svátky nového začátku. Velikonoce letos velmi nové, kdy je miliony
lidí stráví doma bez možnosti se setkat se svými blízkými. Dokonce i kostely a chrámy zůstanou po
celém světě v tento velký svátek zavřené. Rádi bychom vás tak v tomto čase podpořili a pozvali,
aby jste si našli chvíli ticha a naslouchali svému vlastnímu srdci a třeba se i z tohoto místa připojili k
těm, kteří se již setkávají v modlitbě se sv. Ludmilou.

Matko českého národa,
milá svatá Ludmilo.
Oroduj za nás.
První křesťanská kněžno,
svatým Metodějem pokřtěná,
vévody Bořivoje manželko bohabojná.
Kněžno bedlivá duchovního i tělesného blaha
svých poddaných.
Svatá Ludmilo, ochraňuj naši vlast
ode všech nesvárů a nemocí.
Oroduj za nás.

Výstava o sv. Ludmile ONLINE
Putovní výstava Kněžna sv. Ludmila. Střední Čechy, kolébka národních patronů měla
být otevřena v Muzeum T. G. M. Rakovník. Muzeum si se stávající situací celorepublikové
karantény poradilo brilantně a výstavu zpřístupnilo online. Můžete se jí nyní projít virtuálně.
Klikněte jen na odkaz ZDE a vydejte se na cestu.
Muzeum T. G. M. Rakovník doplnilo výstavu vlastními tematickými sbírkovými předměty z
historické sbírky odrážejícími úctu k národním patronům v 18., 19. a na počátku 20. století, ale i
z archeologické sbírky představující původní nálezy z raného středověku na území
Rakovnicka.

Jít na virtuální prohlídku výstavy

Sv. Ludmila jako symbol české státnosti
Česká vlajka zdobí stát už celé jedno století. 30. března tak při příležitosti tohoto výročí dala starostka městské části Praha 2, Mgr. Jana Černochová, květiny k obrazu sv. Ludmily v kostele sv.
Ludmily na náměstí Míru. Tím, že stála kněžna Ludmila se svým mužem Bořivojem u vzniku prvního českého knížectví, je neodmyslitelnou součástí české národní identity. Právem je tak někdy
nazývaná, Matkou českého národa.

Podívat se na video s vyvěšením státní vlajky na Praze 2

Nabídka svatoludmilského programu
Cyklus přednášek o sv. Ludmile
Cyklus přednášek k 1100. výročí od sv. Ludmily připravila v malém předstihu Katolická teologická
fakulta Univerzity Karlovy. Přední odborníci na jednotlivé úseky a témata dějin představí jednak
život a jednak kult sv. Ludmily od počátků v 10. století přes dlouhých tisíc let až k současnosti.
Rozsah: 7 x 2 hod (90 min)
Termín výuky: vždy ve čtvrtek, 17:00-18:30 hod
Místo: učebna KTF UK
Cena: 700 Kč (senioři mají možnost přihlášení v rámci U3V: 600 Kč)
Přihlašování od 30.3.2020 do 13.9.2020 na webe KTF UK: https://www.ktf.cuni.cz/KTF-26.html
Dvořákovo oratorium Svatá Ludmila
Pražský smíšený sbor nastuduje na výroční rok 2021 Dvořákovo oratorium Svatá Ludmila a nabízí
možnost dalších vystoupení v rámci České republiky. Oratorium je možné uvést v celé délce nebo
v kratší verzi a to v obou případech pro doplnění vašeho svatoludmilského programu v roce 2021.
Bližší informace o nabídce naleznete ZDE.

