
Než za(z)voní vánoce – O svaté LuciiNež za(z)voní vánoce – O svaté Lucii

Lucie se narodila ve tr�etí�m století� a už�  jako mala�  se 
žaslí�bila Bohu. Její� matka vs�ak chte� la, aby se provdala 
ža bohate�ho pohanske�ho mladí�ka. Když�  se její� na�padní�k 
dožve�de� l, ž�e Lucie prodala vs�echen svu j majetek, udal ji 
pro její� kr�esťanskou ví�ru. Soudce nar�í�dil, aby byla Lucie 
odvlec�ena do neve�stince. Bir�ici se jí� chopili, jenomž�e Lucie 
sta� la jako pr�ibita� , a nemohli s ní� pohnout. Nakonec jí� kat 
probodl dy�kou hrdlo.

Legenda vypráví, že se mladík zamiloval do jejích očí. Lucie 
ho odmítala, avšak mladík byl stále neodbytný. Aby mu 
Lucie dokázala, jak marná je jeho láska, vydloubla si oči a 
poslala mu je v misce. 

Lucie je patronkou slepcu , pr�adlen, optiku , 
spisovatelu  a pomocnicí� pr� i oc�ní�ch nemocech.

By�va�  žobražova�na 
s mec�em, dy�kou, 
palmovy�m listem, 
miskou s oc�ima.



V dobe�  prona�sledova�ní� kr�esťanu  nosila Lucie jí�dlo ve�r� í�cí�m 
do podžemní�ch u� krytu . Aby vide� la na cestu a pr�itom me� la pra� ždne�  
ruce, nosí�vala na hlave�  ve�nec se sví�c�kami. 
Dodnes tí�mto ve�r� í�cí�m pr�ipomí�na�  cestu temnotou.

Sve� tlo se ukry�va�  i ve jme�ne�  Lucie. Vycha�ží� ž latinske�ho slova lux, což�  
žnamena�  světlo. V da�vny�ch doba�ch pr�ipadal žimní� slunovrat na den 
svate�  Lucie. Pohane�  v tento den oslavovali na�vrat slunce, uby�vají�cí� noc 
a prodluž�ují�cí� se den. 
Sva� tek Lucie pro ne�  byl oslavou sve� tla.

Oslava světlaOslava světla

Lucie slaví svátek 13. prosince a k tomuto dni se vážou pranostiky:Lucie slaví svátek 13. prosince a k tomuto dni se vážou pranostiky:

Na svatou Lucii jasny�  den, urodí� se konopí� i len.

Svata�  Lucie ukažuje na�m svou moc, neb na�m da�va�  nejdels� í� noc.

Když�  pr�ijde svata�  Lucie, najde tu už�  žimu.

Svata�  Lucie noci upije (ale dne nepr�ida� ).



Nepřeďte v den svaté LucieNepřeďte v den svaté Lucie

Obchůzky LucekObchůzky Lucek

Která přadlena by zákazu neuposlechla, té svatá Lucie naplní komínem světnici prázdnými 
vřeteny. A běda ženě, kdyby je nedokázala obratem upříst.

V 19. století� chodí�valy dí�vky v bí�ly�ch pla� s� tí�ch a 
s oblic�ejem žakryty�m dr�eve�nou maskou 
polepenou bí�ly�m papí�rem. Maska pr�ipomí�nala 
c�apí� žoba�k, ktery�m se dalo klapat.

Ž. eny pr�evlec�ene�  ža Lucky dohlí�ž�ely, žda 
hospodyne�  nepracují�. Pokud žastihly hospodyni, 
jak dere per�í� nebo pr�ede len, per�í� rožfoukaly a 
kuž�el s pr�edivem odnesly. Procha�žely stavení� a 
dí�valy se, žda je vs�ude ukliženo, nebo mlc�ky 
s u� klidem poma�haly.

Lucky take�  kontrolovaly de� ti, žda se na S. te�dry�  
den postí�. Nosily s sebou nu ž�  a hrožily de� tem, ž�e 
jim rožpa� r�ou br�í�s�ko a naplní� ho kroupami, pokud 
nebudou dodrž�ovat pu st.



Strašidelná …Strašidelná …
Mí�sto Lucky chodila na Sla�nsku … Vypadala velice stras� idelne� , me� la obra� ceny�  kož� ich, 
na hlave�  kra� lic�í� ku ž� i, v jedne�  ruce dr�eve�ny�  nu ž�  a ve druhe�  s�kopek s hrachovinou.
V tajence odhalí�te její� jme�no.

1. Jedním ze symbolů (atributů) mučedníků je list 
jednoho stromu. Je jím …

2. Tato mučednice sněhem pole kryje. Její jméno je …

3. Legenda o něm vypráví, že jako malému chlapci mu 
usedly na ústa včely a krmily ho medem. Jmenuje se …

4. Dodnes rozdává dětem dobroty v podvečer svátku 
Jitky. Jeho jméno je …

5. Konaly se již ve středověku, v novověku v předvečer 
svátku některých světců. Průvod masek obcházel domy 
ve vsích i městech. Říká se jim …

6. Římský voják, který podle legendy dal půl svého 
pláště zimou se třesoucímu žebrákovi. Jeho jméno je …

7. Před svým otcem se ukrývala ve skále, proto je 
patronkou horníků. Jmenuje se …
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