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Barbora byla kra
 sna
  dí
vka, ktera
  ž� ila na pr�elomu tr�etí
ho 
a č�tvrte
ho století
 v Nikode
mii. Její
 oteč byl bohaty
  kupeč a 
pr�edevs� í
m velky
  odpu� rče kr�esťanství
. Svoji dčeru čhte� l 
očhra
nit pr�ed kr�esťanství
m, proto ji uve�žnil v kamenne
  
ve�ž� i. Jeden že slouž� í
čí
čh byl vs�ak tajny
m kr�esťanem a do 
kr�esťanství
 ji žasve� til. Když�  se oteč dožve�de� l, ž�e se Barbora 
nečhala potají
 pokr�tí
t a take
  odmí
tla vybrane
ho ž�eničha, 
žur�il. Barbora utekla, ukryla se ve ska
 le, avs�ak její
 u
 kryt byl 
prožražen. 
Otči se nepodar�ilo ani ve�žení
m, ani hladem Barboru 
pr�ime� t, aby se kr�esťanství
 vždala, a tak ji odvedl 
k soudči. Barbora byla krute�  muč�ena a odsoužena ke ste� tí
 
meč�em. Meč� vžal do rukou její
 oteč, ktery
  byl ža
hy žabit 
bleskem, seslany
m ž nebes.

Svata
  Barbora je patronkou horní
ku� , sedla
ku� , pokry
vač�u� , 
arčhitektu� , tesar�u� , hrobní
ku�  ... žajatču� , de� lostr�elečtva, osir�ely
čh 
a ty
 rany
čh de� tí
 i umí
rají
čí
čh. By
va
  žobražova
na s meč�em, 

paví
mi pery, ve�ž� í
 se tr�emi 
okny, de� lem a kaličhem.



ZvykyZvyky
V dr�í
ve� js� í
čh doba
 čh v pr�edveč�er sva
 tku svate
  Barbory občha
žely stavení
 Barborky. Byly 
to ž�eny a dí
vky, ktere
  se oble
kly do bí
ly
čh s�atu�  a oblič�ej si žakryly ža
vojem. 
Pro hodne
  de� ti me� ly Barborky v kos� í
ku ovoče a sladkosti, pro žlobive
  metlič�ku.

De� ti ve�r� ily, ž�e Barborky sedí
 ne�kde ža komí
nem a 
požorují
 je. Barborky jim totiž�  r� í
ka
valy:

"Buďte, dětičky, pilné, poslouchejte svých rodičů a 
rády se modlívejte. My budeme sedět za komínem, 
poslouchati a samy se přesvědčíme. A nebudete-li 
hodné a poslušné, přijdeme za rok a nasekáme 
vám."

V 18. a 19. století
 se na sva
 tek svate
  Barbory hra
valy hry o umuč�ení
 te
 to sve� tiče. 
Pu� vodne�  ji hra
 li ž�a
 či se svy
m uč�itelem, požde� ji se ž te
 to hry stala občhu� žkova
  ža
bava. Ž- a
 či 
sami čhodí
vali po vesniči nebo me�stem a hra
 li u
 ryvky že hry, ža čož�  dosta
vali koledu.



Barborky ve vázeBarborky ve váze
Do dnes�ní
čh dnu�  se učhoval žvyk ur�í
žnout si v den sva
 tku 
Barbory ve� tvič�ky ne� jake
ho ovočne
ho stromu, nejč�aste� ji 
tr�es�ne� , a da
 t je do va
 žy. 
Dí
vky ve�r� ily, ž�e pokud ve� tvič�ka vykvete na S- te�dry
  den, 
mu� ž�ou se v na
 sledují
čí
m roče te�s� it na svatbu. V ne�ktery
čh 
krají
čh na ve� tvič�ky pr�ivažovaly čedulky se jme
ny čhlapču�  a 
ktera
  ve� tvič�ka vykvetla jako první
, jme
no na ní
 bylo jme
no 
ž�eničha.

Již�  pohane
  ve�r� ili, ž�e dny na poč�a
 tku prosinče jsou pr�í
žnive
  
pro ve�s� te�ní
 a žvla
 s� te�  den č�tvrty
. Proto trhali ve� tvič�ky 
ovočny
čh stromu� , ktere
  me� ly ve�s� tebnou moč.

Barbora má svátek 4. prosince a k tomuto dni se vážou pranostiky:Barbora má svátek 4. prosince a k tomuto dni se vážou pranostiky:

Je-li Barborka na lede� , va
noče budou na bla
 te� .
Ma
 -li svata
  Barbora bí
lou ža
 ste� ru, bude hodne�  tra
vy.

Je-li na den svate
  Barbory mnoho jinovatky na stromečh, bude hodne�  ovoče.
O svate
  Barbor�e me� j sa
ne�  na dvor�e.

Svata
  panna Barborka vyha
ní
 dr�í
ví
 že dvorka.



Na svátek svaté Barbory si lidé domů přinášejí větvičky třešní a těší se, že vykvetou.Na svátek svaté Barbory si lidé domů přinášejí větvičky třešní a těší se, že vykvetou.

Můžete to zkusit také a při pozorování fotit nebo kreslit postupně se rozvíjející květy.Můžete to zkusit také a při pozorování fotit nebo kreslit postupně se rozvíjející květy.

Poznáte, z jakého stromku jsou rozkvetlé větvičky na obrázcích?

JÍROVEC

JAVOR

MERUŇKA

HRUŠEŇ

JABLOŇ

TŘEŠEŇ

ŠVESTKA
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