
 

Svatý Mikuláš a jeho nadílka… 
 

Nicolaus, ep. Myren, Mikuláš z Myry byl biskupem, jehož svátek připadá na 6. prosince. Oslava 
tohoto svátku je spojena s rozdáváním dárků dětem, které se koná obvykle již v předvečer 5. prosince. 
Svatý Mikuláš byl inspirací pro vytvoření mýtické postavy Santa Clause. 

 

 
Světec stojící na kamenném podstavci s berlou a mitrou biskupskou drží knihu a jablka.  

Autor Balzer Jan Jiří, 18. století, tónová rytina papír, Alšova jihočeská galerie. 

Svatý Mikuláš z Myry se narodil kolem let 280/286 ve městě Patara, v provincii Asia, 
do křesťanské řecké rodiny. Zemřel 6. prosince kolem let 345/352 v Myře, v Turecku. Jeho 
ostatky dnes leží v Bari, v Itálii, kam jej odvezli italští námořníci před vpádem muslimů do 
Byzance. Během svého života se stal biskupem v Myře, v Lykii. Byl velmi oblíbený mezi 
lidmi, proslul štědrostí k potřebným, jako obránce víry před pohanstvím zničil několik 
pohanských chrámů. Byl zachránce nespravedlivě obviněných a dohlížel na spravedlivý 
chod soudů. Pro množství zázraků, které se kolem něj udály, je také někdy zván Mikuláš 
Divotvůrce (Νικόλαος ὁ Θαυματουργός, Nikolaos ho Thaumaturgos). Jde o jednoho  
z nejuctívanějších svatých v celém křesťanství, ve východních církvích je druhým 
nejuctívanějším svatým po Panně Marii.  

Svatý Mikuláš je uctíván jako patron námořníků, obchodníků, lukostřelců, dětí, 
lékárníků, právníků, studentů a vězňů. Je též patronem států Ruska a Řecka, regionu Sicílie 
a oblasti Apulie a též několika měst, např. Amsterdamu, Bari, Barranquilla atd. 

Atributy sv. Mikuláše: berla, biskupská mitra, kniha evangelií, tři zlaté koule nebo jablka, 
chleby, kostel, kotva, křtitelnice, loď, měšec a tři chlapci v kádi. 
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1. Dokreslete sv. Mikuláši alespoň 3 další chybějící atributy a vybarvěte jej: 

 
2. Nalezněte na mapách a napište, kde se nalézají tato místa: 
Apulie je oblastí státu………………..…………..… a její hlavní město je…………….…….………………. 
Hlavní město Amsterdam se nalézá ve státě ………………………………………………………..….......... 
A kde se nachází město Barranquilla? Ve kterém státě? ………………………….. Na jakém 
světadílu, součástí kterého kontinentu? ..………….………………………………………………….……….. 
 

3. Sváteční tradice v Nizozemsku (Holandsku) se liší od těch našich, zjistěte jak: 
Jak se tam sv. Mikuláši říká?........................................................  Kdy přijíždí? …….……………..……… 
Odkud přijíždí?………………………………. Kdo, nebo co, ho přivezlo?…………………………………. 
Jak se dopravuje po městě? ………………..……………… Kdo jej doprovází? .......................................... 
Co sebou nosí? …………………........……………….... Kde zanechává dárky?…………….……………..….. 
Co musí děti připravit k jídlu a proč? ……………………………………………………………………………. 
Zjistit informace můžete i zde: https://www.youtube.com/watch?v=tiWTRFXNV4A. 
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