
Ludmila: Kněžna a světice 

 

Město Benátky nad Jizerou je členem spolku Svatá Ludmila 1100 let. Ten již několik let 

připravuje akce spojené s jedenáctistým výročím mučednické smrti naší první historicky 

doložitelné kněžny sv. Ludmily, ke které došlo na hradišti Tetíně v noci z 15. na 16. září 921. 

Nejen jako babička sv. Václava se bezprostředně po své smrti, za níž stála její pohanská snacha 

Drahomíra, stává první českou světicí. Je také patronkou babiček, matek, rodin či vinic a vinařů. 

Úcta k ní byla veliká již za života, kdy byla známá svou nezištnou starostí o chudé. Dále posílila 

ve 12. století, kdy papežský vyslanec kardinál Quido di Catello přímo v Praze roku 1143 

potvrdil v zastoupení papeže její svatost. Jejím velkým ctitelem byl i pražský biskup Jan IV. z 

Dražic, což dokazuje dodnes stojící kostel na Dražicích, který byl vysvěcen tímto biskupem ke 

cti sv. Ludmily, jak dokládá zachovalá listina z roku 1341. Až mezi lety 1605 – 1610, kdy byl 

benáteckým purkrabím Martin Průšek z Průšova, je kostel po opravách přesvěcen sv. Martinu. 

Město jako majitel kostela a Římskokatolická farnost Benátky nad Jizerou, do jejíž církevní 

správy spadá, se u příležitosti jubilejních svatoludmilských oslav dohodly a rozhodly, že 

zažádají Arcibiskupství pražské o obnovu patronicia dražického kostela a pro příště by tak nesl 

název „sv. Martina a sv. Ludmily“. Uctíme tím tak nejen výročí české patronky a kněžny, ale 

také biskupa Jana IV. z Dražic, našince, který nejenže rozvíjel zdejší panství, ale zasloužil se 

za svůj dlouhý život (1260 – 1343) o mnohá dobra pro naši zem včetně spoluuvedení nové 

panovnické dynastie – Lucemburků na český trůn (za svůj život zažil 6 českých králů!). 

Pražským biskupem byl na svou dobu úctyhodných 42 let od roku 1301 do své smrti v roce 

1343. Na letošní rok tak připadá i jeho výročí –> 720 let od zvolení a vysvěcení na pražského 

biskupa. 

Na připravované oslavy se můžeme připravit nejen duchovně nebo četbou článků o historii, 

které zde začneme občas umisťovat, ale i shlédnutím různých pořadů. Spolek Svatá Ludmila 

1100 let připravil na31. března on-line přednášku Jakuba Izdného, editora nově vydané knihy 

„Ludmila: Kněžna a světice“. 
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