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„Lidé, kteří chodí v temnotě, uvidí veliké světlo“ napsal před několika tisíci lety prorok Izajáš. Jeho 

současníkům bylo tehdy úzko, prožívali nejistotu a utrpení z válek a nevěděli, co je čeká. Měli pocit, jako by 

žili v temnotě.  

My dnes také nevíme, co nás čeká, zda bude svět jako dříve, zda se budeme moci vrátit k tomu, co máme 

v životě rádi. Víme však, že budou VÁNOCE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možná budou jiné, než byly dříve, ale to, co zůstává, jsou HODNOTY, ze kterých se můžeme každé Vánoce 

radovat. Pojďme tyto hodnoty objevovat v životě tří osobností, které znáte z historie a z lidových tradic. 

Poznáte je?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všichni tři patří ke skupině lidí, kterým se říká SVĚTCI, to je od slova SVĚTLO. Jejich život se stal světlem pro 

jiné, protože ukazuje na hodnoty, které lidem pomáhají překonat temnotu a prožívat štěstí a radost.  



Svatý Martin z Tours  
Otázky k obrázku vitráže: 

 Jaké oblečení mají postavy na vitráži  
a co to o nich vypovídá? 

 Proč malíř namaloval do levého 
dolního rohu suchý keř? 

Nápovědu poskytne text o životě Martina. 

Život: 

Sv. Martin (316 – 397) se narodil v bohaté 

římské rodině. Přibližně v patnácti letech se 

stal členem římských legií. Jeho rodina byla 

bohatá, a proto mohl sloužit u  jezdectva, 

pro jehož vojáky byl charakteristický veliký 

a drahý rudý plášť. Legendy o něm 

vyprávějí, že jednoho mrazivého dne, když 

hlídkoval na hranicích impéria, potkal 

starého chudého muže na pokraji smrti. 

Martin se nad ním slitoval, rozdělil svůj 

vzácný plášť a dal chudákovi jednu 

polovinu. Té noci uviděl ve snu Ježíše, který 

mu poděkoval, že se postaral o chudého 

muže. Martina ten zážitek natolik zasáhl, že 

se rozhodl stát se křesťanem. Nejprve žil 

jako poutník, později se usadil u města 

Tours v dnešní Francii, kde si ho lidé velmi 

oblíbili. Když zemřel místní biskup, lidé si 

vybrali právě Martina jako jeho nástupce. Martin se zalekl tak významné a náročné služby a schoval se do stodoly, 

kde vyplašil hejno hus. Kejhání hus upoutalo pozornost hledajících. Martin se tedy stal biskupem a ne jen tak 

ledajakým, dodnes je považován za jednoho z nejlepších biskupů historie, a to díky své vzdělanosti, štědrosti  

a dobrosrdečnosti.  
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K zamyšlení: 

V knize o Ježíši, která se jmenuje Evangelium, se píše: Tehdy řekne král těm po pravici: Pojďte, požehnaní mého 

Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíz-

nil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemo-

cen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou… Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu 

z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘  

Jak souvisí tento text s příběhem svatého Martina?

 



Svatá Barbora  
Otázky k obrázku městského znaku města Ruda Śląska: 

 Jaké prvky z obrázku umíš pojmenovat? 

 Najdi na internetu obrázky sv. Barbory a napiš, které 

prvky (atributy) mají všechny obrázky společné?  

Život: 

Barbora se narodila na přelomu 3. a 4. století v dnešním 

Turecku jako dcera bohatého obchodníka. Její otec, jak 

bývalo tehdy zvykem, ji neměl rád jako člověka, ale viděl ji 

pouze jako majetek, který může prodat jinému bohatému 

muži, až bude Barbora dospělá.  

Legendy vyprávějí, že otec nechal pro Barboru vystavět věž, 

kde ji držel zavřenou, dokud ji nebude moci prodat. Během 

stavby věže se Barbora dozvěděla o životě, smrti a vzkříšení 

Ježíše Krista a tento příběh se ji tak zalíbil, že si nechala ve 

svém pokoji vytvořit tři malá okénka, která jí budou 

připomínat Boha, a stala se křesťankou.  

Když se to její otec dověděl, rozzuřil se a rozhodl se Barboru 

pro její neposlušnost potrestat smrtí. Popravu chtěl vykonat 

mečem a osobně. Během této popravy došlo k několika 

zvláštním znamením: cestou na popraviště se Barbora 

dotkla svými šaty růžového keře, který následně vykvetl, i 

když byla zima.  Druhým znamením byl úder blesku, který 

zasáhl otce, když odcházel z popraviště.  
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K zamyšlení: 

4. prosince si lidé někteří lidé řežou „barborky“, tj. větvičky ze stromů, které na jaře brzy rozkvétají (zlatý 

déšť, třešeň). Znáš tento zvyk? Jak souvisí se životním příběhem svaté Barbory? 

Svatá Barbora je dnes patronkou mnoha povolání, mezi které patří například horníci, dělostřelci nebo 

chemici. Proč si myslíš, že zrovna tato povolání mají Barboru jako svoji patronku? Nápovědou je, že to nějak 

souvisí s její popravou.  

 



Svatý Mikuláš   
Otázky k obrázku sochy: 

 Jaké části oblečení biskupa Mikuláše umíš pojmenovat? 

 Co drží Mikuláš v pravé ruce a co v levé? 

Život: 

Sv. Mikuláš (270 – 343) se narodil tureckém v přístavním 

městě Patara do křesťanské rodiny obchodníků. Když začal 

Mikuláš dospívat, postihlo město silné zemětřesení (někdy 

se uvádí mor), při kterém oba jeho rodiče zemřeli. Po této 

katastrofě Mikuláš zdědil veškerý rodinný majetek, nechtěl 

však obchodovat, ale sloužit Bohu.  

Prodal majetek, peníze rozdal chudým a po několika letech 

práce a cestování do Svaté země byl vybrán jako nástupce 

zemřelého biskupa v Myře. Mikuláš se ujal své služby 

s vervou a přislíbil pomoc všem chudým a utlačovaným 

v celé zemi. Jak slíbil tak i vykonal, pomohl zorganizovat 

humanitární akce na záchranu měst postižených 

hladomorem, stal se obhájcem neprávem odsouzených 

a kdykoliv mohl, obdarovával nejchudší v městě a okolí. 

Byl neuvěřitelně oblíbenou osobností ve své době 

a mnoho lidí z celého římského impéria za ním jezdilo pro 

radu nebo pomoc, dokonce měl i velmi dobré vztahy 

s římskými císaři.  

Jedna z nejznámějších legend, která se o Mikulášovi 

vypráví, je ta, na kterou odkazují zlaté koule v jeho ruce na 

obrázku. Daroval je tajně v noci muži, který měl tři dcery, 

ale neměl peníze na jejich svatební věno. To znamenalo, že 

dcery se nebudou moci vdát a žít normální život, ale budou 

odsouzeny k prostituci.    
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My dnes známe Mikuláše jako toho, kdo chodí před Vánocemi rozdávat dárky dětem.  Jak tento zvyk souvisí 

se životem sv. Mikuláše? 

V devatenáctém století se ve Spojených Státech objevila postava Santa Klause. Co mají tyto dvě postavy 

společného?  

 



Nyní, když jsme si něco přečetli o životě těchto tří slavných světců, tak si určitě můžeme všimnout různých 

podobností a rozdílů mezi nimi. Všichni tři se rozhodli pro radikální změnu svého života i za cenu, že tím 

mohou přijít k újmě. Barbora přišla o život, Martin o slávu a kariéru ve vojsku, Mikuláš o svůj rodinný podnik a 

život v blahobytu. Martin a Mikuláš to udělali kvůli ostatním, a co Barbora? Proč ta riskovala svůj život? 

Napadne vás důvod? 

Zde je váš poslední úkol. Do této tabulky zkuste napsat, jaké hodnoty nebo vlastnosti jednotlivé postavy měli. 

Byli třeba hodní, pracovití nebo stateční? Vše co vás napadne napište do tabulky a prodiskutujte se 

spolužáky. 

Martin: 

Barbora: 

Mikuláš: 

Tímto končí naše společná výprava za Martinem, 

Barborou a Mikulášem, ale je dobré si připomenout, 

proč jsme se na tuto cestu společně vydali.  

Souvisí to s Vánocemi, svátkem, který všechny tyto tři 

světce spojuje. Byl to ten nejdůležitější moment Vánoc, 

který zapříčinil, že tyto tři osoby tak radikálně změnili 

svůj život. Malé dítě v jesličkách, které se pro ně stalo 

SVĚTLEM na cestě ke šťastnému životu.  

Rádi bychom vám proto na závěr popřáli, abyste se 

v životě setkávali a stávali dobrými lidmi, a prožívali  

RADOSTNÉ VÁNOCE a šťastný Nový rok! 
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