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Ambrož�  je patronem vč�elar�ů� , voskar�ů� , vč�el a doma�čí�čh žví�r�at.

Bý�va�  žobražova�n s knihoů, 
vč�elí�m ů� lem a vč�elami, 
hůsí�m brkem č�i dů� tkami.

Ambrož�  ž� il ve č�tvrte�m století�, výstůdoval pra�va a stal se 
soůdčem v Mila�ne� . 7. prosinče roků 374 býl žvolen 
biskůpem.
Patr�í� ke č�týr�em velký�m čí�rkevní�m ůč�itelů� m. Papež�  
Bonifa� č VIII. ho roků 1295 jmenoval jako první�ho 
ůč�itele čí�rkve. Ambrož�  se veliče snaž� il o prohloůbení� 
žnalosti pí�sma svate�ho.
Býl velmi rožhodný�, ra� žný�  a ža� sadový�, doka� žal se 
postavit i proti samotne�mů čí�sar�i. V jeho srdči vs�ak býlo 
i mnoho la� ský a porožůme�ní�.

Legenda o Ambrož�ovi výpra�ví� pr� í�be�h o male�m čhlapči, 
ktere�mů ůsedl na oblič�ej vč�elí� roj. Vč�elký mů le� talý 
do ů� st a krmilý ho medem, aniž�  bý mů ůblí�ž� ilý.



Moudrá slova Moudrá slova 
AmbrožovaAmbrožova

Pravá síla člověka tkví v tom, že dovede přemoci sebe, zkrotit 
svůj hněv a nepovolit svým vášním.

Nikdo se nevyléčí tím, že zraní někoho jiného.

Zlo v nás je mnohem horší, než jakýkoli vnější nepřítel. 

Je opravdovou úlevou, jestliže máme někoho, s kým můžeme 
sdílet své nitro, komu můžeme otevřít srdce a svěřit mu svá 
tajemství.

Ambrož má svátek 7. prosince a k tomuto dni se váže pranostika:Ambrož má svátek 7. prosince a k tomuto dni se váže pranostika:

V prosinci zimy není, později přijíti nelení.



Za soumraku u kostelaZa soumraku u kostela

Pokůd býste v doba� čh minůlý�čh s� li v den sva� tků svate�ho 
Ambrož�e k več�erů kolem kostela, mož�na�  býste ůvide� li můž�e 
v bí�le�  kos�ili a v č�erne�  s�pič�ate�  č�epiči, jak ža ža�dý ůkrý�va�  kos�te�  
polepene�  papí�rem. To je postava svate�ho Ambrož�e.

Kdýž�  de� ti na ne� j pokr�ikovalý, honil je a výhrož�oval vý�praskem. 
Obč�as ůtroůsil maloů sladkost, na kteroů de� ti la�kal. De� ti se 
snaž� ilý dobrů� tků sebrat, ale hned můselý ůte�čt, abý ůniklý 
Ambrož�ovů kos�te� ti.



Kudy k úlu?Kudy k úlu?

Pomůžete včelce najít cestu k jejímu domečku?
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