
Naše rodinné slavení...

MIKULÁŠ
Dny se zkracují, na zahrádce jsme dokončili všechny potřebné 

práce a přibývá chvil, které trávíme spolu doma. Za oknem 
je tma, ale přesto ještě zbývá spousta času, než půjdeme do 
postýlek. A tak stále častěji od našich dětí slýcháváme: „Pojďme 
něco vyrábět.“ V takových chvílích si vždy znova uvědomíme, jak 
je ten církevní rok krásně vymyšlený a jaké možnosti se nám při 
slavení jednotlivých svátků nabízí. Právě se připravujeme na svá-
tek svatého Mikuláše. Je totiž na čase začít vyrábět dárky 
pro naše blízké a vymýšlet, čím je letos v ten-
to den překvapíme. Naše rodina 
má za sebou zatím pouze 
tři společné oslavy, ale na 
všechny rádi vzpomínáme.

Když byly Jonášovi necelé 3 roky, začali jsme si s ním povídat 
o svatém Mikuláši poprvé. Prohlíželi jsme si obrázky a hádali, 

jak asi vypadal, povídali jsme si o tom, jaké měl dobré srdce a jak 
myslel na druhé. Společně jsme napekli perníčky, vyrobili ozdob-
né sáčky a každému z naší rodiny jsme takovýto dárek schovali 
podle zvyku za okno. Když k nám pak babičky, dědečkové a strej-
dové přicházeli, každý našel za oknem svůj balíček.

O rok později už Jonáš vnímal svátek mnohem více a moc se 
těšil, co tentokrát vymyslíme. Vyprávěli jsme mu, že v ten-

to den se lidé převlékají za svatého Mikuláše, rozdávají druhým 
dárky a dělají jim tak radost. Po chvilce přemýšlení měl v celé 
záležitosti zjevně jasno, protože prohlásil: „Tak já budu taky cho-
dit převlečený za svatého Mikuláše!“ Nejprve jsme si nebyli jis-
tí, zda je to ten nejšťastnější nápad. Dost se vymyká tomu, jak 
děti mikulášský den prožívají – totiž ve zcela opačné roli. Ale... 
Proč bychom měli bránit touze, dělat druhým radost. Maminka 
tedy ušila oblek, vyrobila biskupskou mitru, tatínek s Jonášem 
připravili berlu, napekli jsme společně sušenky, připravili jableč-
né křížaly, naučili se písničku... S přáním všeho dobrého a pros-
bou, aby se svatý Mikuláš za naše blízké přimlouval, jsme vyrazili 
k našim známým a příbuzným. Byl to krásný večer a rádi na něj 
všichni vzpomínáme.

No a třetí oslava? K té už se přidal i mladší Tobiáš a tentokrát 
jsme si jako rodina připravili malé divadélko. Vyrobili jsme 

papírovou loutku biskupa Mikuláše. S příběhem o tom, jak pomá-
hal lidem, kteří trpěli hlady, jsme opět vyrazili k našim nejbližším. 
Stejně jako svatý Mikuláš, také my jsme se rozdělili o něco dob-
rého k jídlu a přidali jsme i vyrobenou loutku, která měla našim 
známým tohoto světce během celého Adventu připomínat.

Svatý Mikuláš žil ve 4. století v Myře v Lykii (na území dnešní-

ho Turecka). Už za svého života byl velmi oblíbený mezi lid-

mi, proslul štědrostí k potřebným, jako obránce víry před 

pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných. 

Patří mezi nejuctívanější svaté v celém křesťanství. 

Jeho svátek si připomínáme 6. prosince.
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A letos? Letos bude oslava opravdu dobrodružná. Nechali jsme 
se inspirovat legendou, ve které svatý Mikuláš tajně nechával 

dary za oknem, aby nikdo nevěděl, od koho jsou. Přípravy dár-
ků už jsou v plném proudu. Pečeme sušenky, vyšíváme ozdoby 
do okna a samozřejmě plánujeme také různé strategie, jak a kam 
našim přátelům či příbuzným dárky položíme, aby nás u toho 
nikdo nezpozoroval. Uvidíme, jak se nám to podaří.

Možná to vypadá, že nezažíváme ty nekonečné otázky: „A co 
Mikuláš přinese nám? A kdy už dostaneme dárky za okno?“ 

Samozřejmě i naše děti se těší, co právě ony najdou za oknem 
a čím budou obdarované. Ale jsme moc rádi, že jejich obdarování 
je vyváženo tím, že také ony se učí myslet na druhé.

Mikuláš, ten dobré srdce má
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Návod k vyrobení dárečku 

(vánoční ozdoby do okna) 

jsme vložili n
a následující stranu!

A tak vám všem přejeme krásnou oslavu svátku svatého Mikuláše, 
plnou lásky a radosti z obdarování.
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Návod na výrobu vánočních ozdob

Pro časopis DUHA připravili Filip a Bára Wormovi (2011).

1) Na výrobu vánoční ozdoby do okna budeme 
potřebovat: bílý karton A4, barevné nitě, 

jehlu, nůžky, tužku a silon na zavěšení do okna.

2) Nejprve si karton rozdělíme na čtvrtiny 
a rozstříháme. Vezmeme si jednu kartičku 

a na ní nakreslíme jednoduchý vánoční motiv 
(jablíčko, hvězdičku, stromeček, zvoneček apod.) 

3)V případě, že chceme, aby ozdobu vyšívaly děti. Připravíme 
jim pomocí jehly dírky, kterými budou provlékat nit.

4)Nyní už si vybereme potřebné barvy 
a dvojitě navlečenou nití vyšíváme 

předním stehem obrys celé ozdoby.

5) Ozdobu vystřihneme asi půl centimetru 
od vyšitého stehu, uvnitř i vně.

6) Můžeme ji mít samostatně připravenou pro zavěšení 
na stromeček a nebo si vytvořit závěs do okna.


