6. december: sv. Mikuláš, biskup
Pôvod mena: z gréc. Nicolaós – víťazný v
ľude, víťazstvo ľudu. Podľa tradície sa
Mikuláš okolo r. 300 stal biskupom v
meste Myra v dnešnom Turecku.
Po vypuknutí prenasledovania kresťanov
za vlády cisára Galeria Valeria Maximina
asi r. 310 sa dostal do väzenia a bol
podrobený útrpnému mučeniu. Napriek
ťažkému poznačeniu mučením sa
zúčastnil slávneho Nicejského koncilu.
Potom už nemáme o ňom žiadne správy.
Podľa tradície zomrel 6. decembra 345
alebo 351. V r. 1078 talianski námorníci
ukradli jeho pozostatky a priniesli ich do Bari. Pravoslávna cirkev
neustále vyvíja snahu o ich navrátenie. Azda žiaden biskup na Západe
nie je taký populárny ako práve svätý Mikuláš. Viažu sa k nemu legendy
o jeho dobročinnosti. Možno si potrebujeme uvedomiť súvis s častým
výjavom, ktorý je aj v našich krajinách – Mikuláš v sprievode anjela a
čerta. Anjel by mal symbolizovať dobro, ktoré Mikuláš konal, čert zlo,
ktoré odstraňoval. Vo východnej cirkvi je tiež mimoriadne uctievaný. V
ikonografii je zobrazený ako biskup s mešcom v ruke alebo knihou s
tromi zlatými jablkami, či tromi chlebmi, zlatými prútmi, ale aj s kotvou.
Robiť dobro v skrytosti – predsavzatie:
„Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá,
aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj
v skrytosti.“ (Mt 6, 3-4)
Do jabĺk vpíš:
Čím obdaruješ druhých
Čím obdaruješ seba
Čím obdaruješ Boha
Sv. Mikuláš bol biskup –
dokresli podľa predlohy. Priraď k obrázkom:
1. ornát – rúcho kňaza a biskupa 2. Mitra – biskupská čiapka 3. Pektorál
– biskupský kríž 4. Berla – biskupská palica 5. Biskupský prsteň

Osemsmerovka s tajničkou:
ANJEL, BARI, BOHATSTVO, CESTA, DETI, DÁVAŤ, EUCHARISTIA, ÚCTA
EVANJELIUM, VENO, KONKATEDRÁLA, KRISTUS, KRST, LEGENDA,
LÁSKA, MIKULÁŠ,
MYRA,
NEBO,
NENÁPADNE,
OBETA, OCHOTA,
PATARA,
PEKÁR,
POKLAD,
SVÄTÝ
PRENASLEDOVANIE
SENEC,
SILA,
SRDCE,
SKUTKY,
STARÁ ĽUBOVŇA,
TRI DCÉRY, VIERA,
V SKRYTOSTI,
VÄZENIE, ZÁZRAKY,
ŠTEDROSŤ

