
Sv. Ludmila nejen na Dražicích, ale i ve Starých Benátkách 

 

U příležitosti plánovaného obnovení zasvěcení kostela sv. Martina na Dražicích sv. Ludmile, 

osobní patronce zakladatele tohoto kostela pražského biskupa Jana IV. z Dražic, se benátecká 

farnost duchovně na tuto událost připravuje. Každého 16. dne v měsíci se modlí a rozjímá. V 

dubnu je tématem této duchovní přípravy sv. Ludmila jako matka chudých. Texty k němu 

naleznete na webu Římskokatolické farnosti zde:  

http://www.farnostbenatky.cz/.../svatoludmilske-rozjimani... 

Přípravy na celonárodní oslavy 1100. výročí zavraždění kněžny Ludmily, která pocházela z 

kmene Pšovanů, jehož území se rozprostíralo i nedaleko Benátek směrem na Byšice, Mělník, 

Vtelno a Vrátenskou horu, vrcholí a bude-li epidemiologická situace příznivá, uskuteční se 

hlavní oslavy v září.  

Vše začne na Dražicích v sobotu 4. září, kdy by v místním kostele měl sloužit slavnou 

bohoslužbu biskup Václav Malý. Pokračovat budou další víkend na Levém Hradci a na 

Mělníku, 16. – 19. září na poutním místě Tetíně, kde k zavraždění sv. Ludmily roku 921 došlo, 

a zářijové oslavy poté uzavře Mělnické vinobraní, které má být letos sv. Ludmile obzvláště 

věnované, jakožto tradiční mělnické rodačce. 

U nás v Benátkách není se sv. Ludmilou spojena jen městská část Dražice, ale i Staré Benátky. 

Na kostele Nanebevzetí Panny Marie se totiž nacházejí okenní vitráže s cyklem českých 

národních světců a jednou z vyobrazených je i sv. Ludmila (viz. foto). Když jdete na hřbitov, 

tak je to za vstupní bránou krajní okno napravo. Vidět je buď za bílého dne zevnitř nebo po 

setmění zvenku, když se v kostele svítí. Jinak je zvenku vidět tmavá silueta – to je optická hra 

světla a tmy. Tyto vitráže byly instalovány při poslední generální rekonstrukci kostela na 

začátku 50. let, kdy byl kostel ještě pod patronátem starobenáteckých sedláků. Ti ale za pár let 

skončili v JZD a kostel o své tradiční patrony z 18. století přišel. Proto je nyní obtížné pro něj 

sehnat dostatek financí na potřebné opravy. Celou věc navíc stěžuje fakt, že kostel není součástí 

benátecké památkové zóny jako kulturní památky v Nových Benátkách za řekou, a tak se na 

něj mnoho dotačních programů ministerstva kultury nevztahuje. 
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