
SVATÍ 

Mít svatého za kamaráda 

Prvního listopadu slavíme svátek Všech svatých. Kdo vlastně svatí jsou? Čemu nás učí? Mohu i já být 

součástí téhle velké rodiny svatých?  

Předškolní děti (3-6 let)  

Podzimní karneval a slavnost Všech svatých 

I v Čechách se rozšířil v posledních letech zvyk slavit tzv. Halloween v noci 31. října 

jako zvláštní druh karnevalu, na který si lidé pro zábavu oblékají strašidelné kostýmy. 

Křesťané namísto toho 1. listopadu slaví svátek Všech svatých, aby si připomněli 

všechny ty, kteří jsou v nebi spolu s Ježíšem.  

Svatí a jejich příklady lásky, odvahy a hrdinství nám pomáhají kráčet po cestě dobra.  

Bible a katechismus – pro katechetu 

Ve čtení z Bible na den Všech svatých slyšíme: „Potom jsem uviděl obrovský zástup, 

který by nikdo nespočítal, z každého národa, kmene, lidu i jazyka.“ (srov. Zj 7,2-4.9-14)  

Svatí jsou opravdoví Ježíšovi přátelé. Jsou také pro nás vzorem, jak přijímat evangelium 

a jak ho každý den žít. Jejich život vyjadřuje s velkou vírou a štědrostí ducha 

blahoslavenství (srov. Mt 5,3-10). 

Mravní výchova dětí může najít v postavách svatých velkou podporu. Je třeba, aby 

události ze života svatého, které dětem vyprávíme, ukazovaly jeho osobní ctnosti a také 

jejich spojitost s Ježíšovým životem a evangeliem. Kromě toho je třeba vždy spojit naše 

vyprávění se zkušeností dítěte: liturgickou slavností, která svatého připomene; zvláštní 

okolností, při níž probudíme zájem dítěte o konkrétního světce; liturgickým kalendářem, 

místními patrony; svátek dítěte nebo blízkých lidí; pohledem na obraz nebo obrázek 

svatého… Najdeme jistě mnoho příležitostí, při kterých je možné o svatých mluvit.  

(Převzato a upraveno z národního katechismu pro děti Italské biskupské konference) 

Papež František 

„Svatí jsou ti, kteří poslouchají Pána a klaní se mu. Svatí velmi prospívají církvi. Skrze 

svaté, kteří se stále klaní před Božím trůnem, k nám přichází světlo Božího slova. 

Prosme Pána o milost jít po cestě svatosti.“  

A ty? Znáš svatého, jehož jméno nosíš? Co o něm víš? Čemu tě učí?  

Kdo je svatý? – příběh  

Při biřmování biskup vyzval jednoho z chlapců, aby mu řekl, kdo je to svatý. Když 

zaváhal, biskup ukázal na okno, na barevnou vitráž, která představovala patrona kostela. 

Oči mladíka s nadějí sledovaly biskupův prst – a pak se v nich zablesklo porozumění. 

„Svatý,“ řekl, „je ten, kdo dovolí, aby skrze něho proudilo světlo.“ 

(James A. Feehan: Bůh ukrytý v příbězích. Karmelitánské nakladatelství, 2002)  



Svatí a zvířata 

Někteří svatí se zobrazují s nějakým zvířetem, které je spojeno s příběhem nebo 

legendou. Ty pomáhají vyprávět dětem o životě tohoto světce a jeho poselství. O jednom 

z nich vypráví náš pracovní list. V životě svatých můžeme podobných příběhů najít 

hodně. 

Svatý Don Bosco a Šedivák 

Don Bosco se celý život věnoval výchově mladých lidí, aby byli dobrými křesťany. 

Kvůli tomu ho ale někteří lidé nenáviděli a několikrát ho chtěli zabít, ale nikdy se jim to 

nepovedlo. Don Bosco byl zachráněn zázrakem Prozřetelnosti, která si posloužila 

obrovským a silným šedým psem, z kterého šel strach a který vrčel jako medvěd. 

Vždycky se v pravý čas objevil, a pak zase zmizel. Jednou v noci musel Don Bosco 

odejít. Jeho matka ho od toho zrazovala, ale on ji uklidňoval, vzal si klobouk a odešel 

doprovázen několika chlapci. Když přišli k vratům, všimli si ležícího Šediváka, který 

tam na ně čekal. „Výborně, budeme mít doprovod! Pojď s námi, Šediváku!“ řekl svatý. 

Ale Šedivák zavrčel a nehýbal se, i když se ho chlapci snažili zvednout. Maminka Dona 

Bosca Margarita řekla svému synovi: „Když nechceš poslechnout mě, poslechni alespoň 

toho psa a nikam dnes nechoď!“ Aby ji uklidnil, vrátil se Don Bosco domů. Zanedlouho 

k nim přiběhl jeden soused a řekl jim, že viděl kolem jejich domu chodit čtyři ozbrojené 

muže, kteří chtěli Dona Bosca zabít. Šedivák byl i přes svůj strašidelný zjev k Donu 

Boscovi a jeho chlapcům vždycky milý a hodný. Nikdo nevěděl, odkud přišel a kam 

odchází. Nikdy si od nikoho nevzal nic k jídlu. Po delším přemýšlení byl Don Bosco 

přesvědčen, že mu tohoto jeho ochránce poslal Bůh. 

Pracovní list  

 Nechme děti tuto příhodu nakreslit nebo vymalovat jako obrázek na pracovním 

listě. 

 Abychom si příběh mohli zahrát, zkopírujme obrázek psa a Dona Bosca tak, 

abychom kolem každého z nich nechali přibližně 2 cm volného místa. Obrázek 

nalepíme na karton, vystřihneme a z volných obrysů vytvoříme zahnutím dozadu 

ruličku, do které zastrčíme prst (prsty). Pak si můžeme s dětmi příběh zahrát jako 

v divadle.  

 Vyprávějme další příběh světce, jehož jméno mají děti v naší skupině, nebo 

svatého, který je patronem naší farnosti. 

 Zkuste si zahrát s vyhledáváním zvířat, která k některým svatým patří (např. sv. 

František a vlk, sv. Rita a včely, sv. Prokop a laň, sv. Antonín a ryby atd.) 
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