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ZeživotabiskupaMikuláše
Bylo to už hodně dávno, zhruba před 1 700 lety, kdy se ve městě Patra, v dnešním Turecku 
narodil chlapec, který dostal jméno Mikuláš. Právě proto, že se narodil už před tolika lety, 
víme o jeho životě velmi málo. Víme, že byl křesťanem a že se jako mladý muž stal biskupem 
v městě Myra. 
Žil v době, kdy byli křesťané pronásledováni a i on kvůli své víře skončil ve vězení. Nakonec 
se z vězení dostal na svobodu a ještě před svou smrtí stihl navštívit v Římě papeže. To jsou 
asi všechny informace o jeho životě, které můžeme považovat za pravdivé. 

Legendy
O životě svatého Mikuláše je známo mnoho legend. 
Legenda je příběh (většinou o životě nějaké významné osobnosti), který je založen 
na skutečné události, ale protože se šířil převážně vypravováním z generace 
na generaci a každý si mohl příběh trošku změnit, nemusí v ní být vše pravdivé. Při vypravo-
vání někdo něco přidal, druhý něco zapomněl, a postupem času se 
z původního popisu toho, co se stalo, mohl stát příběh, který se tak trochu podobá pohádce. 
To jen tak na vysvětlení. Důležité ale je, že nám legendy mohou pomoci představit si, jaký byl 
člověk, o kterém vypravují, jak žil a z čeho bychom si měli vzít příklad.

Vlastnosti 

Ze všech legend, které o životě svatého Mikuláše známe, vyplývá, že to byl člověk, který měl 
dobré srdce, rád druhým pomáhal, a to většinou tajně, aby o tom nikdo nevěděl, že se uměl 
rozdělit o to, co měl a rád druhé obdarovával. Možná i proto byl zvolen biskupem.

PročchodíMikuláš
Přestože žil svatý Mikuláš dávno, je oblíbený dodnes a každé dítě se těší na prosinec, 
až zase přijde jeho svátek. 
Ale proč vlastně jeho svátek slavíme a co si tím připomínáme?
Díky svatému Mikuláši vidíme i dnes, že existují hodnoty, které přetrvávají mezi lidmi 
i mnohá staletí. Svátkem sv. Mikuláše si připomínáme především jeho štědrost. Tím, 
že obdarováváme druhé, především děti, si připomínáme Mikulášovu lásku k druhým 
a touhu dělat jim radost.  
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PročmáMikuláščepiciaberlu
Vysoká “čepice”, zvaná mitra, podle které postavu Mikuláše pozná každé malé dítě, i berla 
připomínají, že byl sv. Mikuláš biskupem. Mitru, berlu a taky biskupský prsten a oděv najdete 
i u dnešních biskupů. 

Otázkykdiskuzi
Co se vám líbí na postavě sv. Mikuláše?

Co znamená, že člověk udělá něco nezištně a proč něco takového lidé dělají?

Znáte někoho, kdo má podobné vlastnosti jako svatý Mikuláš? 

V čem nám může být Mikuláš vzorem? Co bychom se od něj mohli naučit?

ÚKOL
Zkuste na svátek sv. Mikuláše udělat nezištně nějaký dobrý skutek.



Jaké dobroty může Mikuláš přinést?
Vybarvi obrázky dárků vhodných pro nadílku.



Vybarvi si andílka.



Najdi čertovi cestu za kamarády do PEKLA. Obtáhni ji červenou pastelkou.


