
Svatý Mikuláš a tři dcery 
Svatý Mikuláš je jednou z nejslavnějších postav lidských dějin. Jeho 

svátek dnes slavíme spíše jako den, kdy dostáváme nebo rozdáváme dárky 

v rodině nebo přátelům. Je to den v období adventu, kdy se připravuje na 

Vánoce a narození Ježíše. V tomto programu si společně připomeneme 

tradice spojené s Mikulášem a jejich souvislost s jednou z nejznámějších 

legend o tomto světci. 

Kdo byl svatý Mikuláš? Mladý muž, 

který přišel o rodiče a rozhodl 

se věnovat dědictví a svůj čas 

Bohu a jiným lidem na úkor 

vlastního komfortu, blahobytu 

i zdraví.  

Vypráví o tom například legenda 

o třech dcerách, se kterou se 

blíže seznámíme. 

Mikuláš hodně cestoval a později se stal biskupem, to 

znamená, že se staral o dobro lidí na svém území. 

Socha na obrázku vlevo má biskupské odznaky:  

pastýřskou hůl v pravé ruce a na hlavě mitru. 

Jak můžeme jednoznačně poznat, že se jedná o Mikuláše? 

Podle třech zlatých koulí, které má v levé ruce, 

položené na Bibli. Tyto tři koule představují velké 

množství peněz a odkazují na příběh O třech dcerách. 

Mikuláš na jiném vyobrazení, 

má stejné biskupské atributy.   

Jednu ze tří zlatých koulí 

drží v pravé ruce.  

Napadá tě důvod? 

Jak slavíte doma 

Mikuláše vy?: 



Toto je polovina velké vitráže (barevného skla) z katedrály Notre-Dame ve 

Francouzském městě Chartres, na které je vyobrazeno mnoho významných momentů 

ze života svatého Mikuláše: jak pomáhal chudým, ochraňoval slabé, uzdravoval 

nemocné a mnoho dalšího.  

Příběh, který si můžete na další stránce přečíst, je také vyobrazen na této 

vitráži. Po přečtení se sem můžete vrátit a zkusit ho najít. 



Příběh o Mikulášovi a třech dcerách 

Mikuláš byl biskupem ve městě Myra v dnešním Turecku a jako biskup měl mnoho 

povinností, úkolů a obřadů, které musel často vykonávat, jako jsou křty, 

mše, svatby, žehnání a mnoho jiných. Ovšem Mikuláš byl také velice praktický 

člověk a proto často chodil po městě a snažil se pomáhat lidem z jeho města 

s běžnými záležitostmi.  

Jednou večer šel kolem rozsvíceného domu, ze kterého slyšel pláč. Mikuláš 

šel blíž a začal poslouchat. Uvnitř byl muž, který si zoufal a říkal „co 

budu dělat, jsem nemocný a nemohu se postarat o své tři dcery, pokud pro ně 

neseženu peníze, aby se mohly vdát, skončí jako otrokyně.“  

Mikuláš to vše slyšel a hned běžel do svého kláštera, vzal peníze a běžel 

zpět. Potají se přiblížil k otevřenému oknu, hodil peníze dovnitř a jak 

přišel, tak odešel. Druhý den sehnal 

Mikuláš další peníze a hodil v noci 

tajně do domu další pytlík s penězi. 

Otce tří dcer zajímalo, kdo jim do domu 

hází takto peníze, tak se rozhodl, že 

třetí den zůstane vzhůru. A Mikuláš 

znovu přišel a byl odhalen.  

Otec velice děkoval Mikulášovi, za 

záchranu jejich rodiny, ale Mikuláš mu 

jenom řekl, že je rád, že mohl pomoci a 

znovu odešel. Dcery měly nyní dost 

peněz, aby se mohly vdát.  

Po roce se otec plně uzdravil a znovu 

začal podnikat. Jakmile začal jeho 

obchod vydělávat, dával tajně velkou 

část svých zisků klášteru, ve kterém Mikuláš žil, aby mohl stále pomáhat. 

Proč se Mikuláš rozhodl pomoci? Co ho motivovalo?: 

Vyřešil bys situaci jinak nebo stejně jako Mikuláš? Zkus popsat své řešení:  



Necelé tři týdny po svátku svatého Mikuláše přicházejí Vánoce, které máme 

také spojené s rozdáváním dárků. Tentokrát k tomu lidi motivuje malé dítě, 

jménem Ježíš, které má o Vánocích narozeniny.  

Obrázek připomíná biblický příběh o třech mudrcích, kteří tomuto dítěti 

darovali zvláštní dary. Z nich můžeme vyčíst, že toto dítě bylo darováno 

lidem, aby poznali pravou lásku, která je zachrání od strachu a moci zla, 

protože s Ježíšem se i lidé stávají dobrými, jak o tom zpívá písnička, 

kterou si můžeš poslechnout po kliknutí na obrázek:   

Svatý Mikuláš měl Ježíše rád, a proto vnímal pomoc třem dcerám jako 

samozřejmost a nic na oplátku neočekával, jinak by to nebyl dar.  

Doufáme, že se vám příběh o Mikuláši 

líbil a přejeme vám radostné prožití 

vánočních svátků a šťastný nový rok. 

Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského—2020 

Můžeš napsat, co si o darování dárků myslíš ty  

a jak to děláš:  

https://www.youtube.com/watch?v=r7Hk5IqAKMU&ab_channel=VlastaHorvathMusic
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