
Dětské
 okénko P Ř Í L O H A

Ahoj děti!
Na začátku listopadu zvlášť vzpomínáme na naše blízké, kteří už zemřeli. Modlíme se za ně, 
aby se dostali do nebe za Pánem Ježíšem, kde by se s ním mohli navždycky radovat. Chodíme 
také na hřbitovy a zdobíme hroby věnci a rozsvěcujeme svíčky.

Poznáš na obrázku, které věnce k sobě nemají stejného bratříčka, 
a zakroužkuješ je? A víš, čím jsou věnce ozdobené?



Dětské
 okénko P Ř Í L O H A

Slavíte rádi? Narozky nebo svátek… dárky, dort…? Narozeniny jsou jen 
vaše (pokud nejste dvojčataJ), ale svátek je společný i pro všechny, 
nejen kamarády či příbuzné, ale i neznámé se stejným křestním jmé-
nem. A především vašeho patrona, jehož jméno nosíte. (Otázka č. 1 
pro váš dnešní rodinný výzkum: Proč má váš patron svátek 
právě ten jistý den?) Ale máme jeden speciální svátek, hned 1. listo-
padu, Všech svatých. Kdo to tedy vlastně slaví? Jasně, prostě všichni 
svatí. (Otázka č. 2 – Proč všichni? Nevešli by se do kalendáře?) 
Tak trochu tedy i my… Tak si dnes zkusíme, jak známe známé světce.

Poznáš, kdo jsem?
Jména zapište do tabulky. Zjistíte, která osobnost významně zasáhla 
do našich dějin i několik staletí po své smrti. 

1.  Žila jsem kdysi dávno v dnešních středních Čechách. Milovala jsem 
své děti a hlavně své vnuky. Se snachou jsem si moc nerozuměla, 
pravda, měly jsme spory, politická situace nebyla jednoduchá. 
Smrt si mě našla na Tetíně, nerada na to vzpomínám. Nedovolili 
mi ani prolít krev. Stejně jsem mučednice. A přimlouvám se za 
všechny babičky!

2.  Sloužil jsem jako voják a jezdil jsem na koni. Ten je možná slav-
nější než já. V kalendáři vám říká, že asi bude sněžit. V pohádce 
Anděl Páně jsem ho dokonce půjčil tomu neposednému andělovi, 
co to na Zemi tak pomotal. Jojo, můj běloušek. Měl jsem lidi rád. 
Jednou jsem se podělil i o svůj plášť s chudákem, coby ne, bylo 
mu zima a já nic jiného k darování neměl. Vaši rodiče mě znají asi 
i podle husy, kterou pečou na mou počest (haha). Husy… ty kej-
halky mě prozradily, když mě hledali ostatní, abych se prý stal bis-
kupem. No jo no. Ze mě byl biskup a husy končí dodnes na pekáči. 
Měly holt mlčet.

3.  Měl jsem mladšího brášku, spolu jsme toho fakt hodně zažili. Tolik 
cestování! I na Krymu jsme byli! Pak nás poslali daleko na severo-
západ, ke skoropohanům. Mluvili podobnou řečí jako maminka. 
Z bohoslužeb ničemu nerozuměli, to se ví, latina. Učili jsme je, 
psali pro ně knihy v jejich řeči, mluvili jako oni. Pak jsme to museli 
jít vysvětlovat do Říma, tam mi bráška umřel. Domů na jih už 
jsem se nevrátil, umřel jsem později mezi nimi, už jako arcibiskup. 
A pozor, pokřtil jsem prvního knížete jejich západních sousedů! 
I jeho ženu. Té jsem dal něco na památku. Dodnes vám to zůstalo 
a s úctou se to uchovává.

4.  Jsem šlechtična. Tedy byla jsem. A taky maminka! A rovněž léči-
telka, možná byste dnes řekli lékařka samouk. Byli jste se už podí-
vat na mém hradě? Lemberk, krásně ho opravili. A kousíček tryská 
moje studánka… V nedalekém Turnově jsem založila klášter. Už 
ani nevím, jak jsem to všechno v té složité době stíhala. Hradní 
paní, máma početné rodiny, ošetřovatelka, tolik nemocných ke 
mně chodilo! Udělejte si za mnou někdy výlet!

5.  Tak já jsem ten mladší bráška, už tu o mně byla řeč. Já mám jmen! 
Možná známější je moje jméno řeholní, ale vy máte hádat moje 
rodné křestní jméno. Taky jsem měl přezdívku, říkali mi Filozof. Měl 
jsem rád jazyky, taky mi tedy docela šly. S bráchou jsme se nacho-
dili po světě ažaž. Chtěl jsem psát knihy o Bohu pro naše čerstvé 
křesťany v té daleké zemi, jenže nebylo jak. No tak nezbylo než 
vytvořit písmo, oni chudáci žádné neměli. A někde se s ním píše 
dodnes. To je věc! 

6.  O mně se píše tolik věcí, že už sám nevím, jak to vlastně bylo. Ale 
to není důležité. Někdo říká, že mě zabili, jiný, že to byla nešťastná 
náhoda. Já si to už tak nepamatuji. Jen vím, že jsem jel za brat-
rem oslavit jeho nejmladšího synka, pak se to nějak zřejmě zvrtlo. 
Pravda, měli jsme trochu jiné politické náhledy. Jo já vám neřekl, 
že jsem byl kníže? Vlastně ještě pořád jsem. Dokonce mi patří krá-
lovská koruna, akorát při korunovaci si ji může půjčit nový král. Ale 
pak ji hned musí vrátit! Komu? Přece mně! Spočívá totiž na mé 
hlavě. Tedy pardon, lebce. Jestli vám to o mně stále nestačí, tak 
se na mě jděte podívat na moje náměstí! Tam mám i koně, víte?

Poznáš, s čím se tito světci zobrazují? 
Zapiš do tabulky.

 7.   Sv. Petr
 8.  Sv. Pavel
 9.  Sv. Dominik
 10.  Sv. Jiří
 11.   Sv. Ludmila

(Ledacos má svůj háček, i dnešní luštění. Právě jeden malý háček musíte 
přidat nad 1. písmeno u odpovědi na 4. otázku. Vy to zvládnete!)

Vyluštili jste? Právě v listopadu nám tato historická osobnost pomohla. 
Nevíte jak? Zeptejte se!

A co váš patron, patronka? Znáte ho? Co byste o něm/o ní řekli?

Důležitá otázka č. 3 – Kdo je to svatý, světec, světice? Nějak to 
asi souvisí se slovem světlo… úplně to tam slyšíme, viďte. Tak mám 
pro vás rodinný úkol – zkuste si doma popovídat, zda znáte někoho 
ve vašem okolí, u koho nějaké to větší či menší světélko cítíte, s kým 
je vám hezky a ani možná nevíte, proč. A tip pro zvídavé – proč 
a kudy vede cesta k tomu, aby se i ostatní mohli u vás setkat, 
byť s maličkým, světélkem. 

Těším se na vás příště Blanka J

Ahoj holky a kluci!
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