
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blažej byl lékařem, který své původní 

povolání opustil, odešel do pouště 

a následně se ve městě Sebastě stal 

biskupem. Přestože byl roku 313 vydán 

edikt, který zajišťoval křesťanům 

náboženskou svobodu, byli křesťané 

v Malé Asii ještě dlouhý čas 

pronásledováni. Blažej se proto několik 

let skrýval v horách a pokračoval zde 

ve své činnosti. V úkrytu však byl  

objeven lovci, kteří ho přivedli do 

městského vězení. V žaláři se věnoval 

modlitbám a mnohým poskytl du-

chovní povzbuzení. Protože nechtěl 

obětovat pohanským bohům, byl 

mučen. Na strom zavěšené tělo mu   

rozdrásali železnými hřebeny a odsou-        

 dili ho k popravě stětím. 

Svátek sv. Blažeje 

 se slaví  

3. února. 

Víte, jaké svátky vyplňovaly zimní čas? Jak je naši předkové prožívali a jaké tradice 

dodržovali?  

Pojďte s námi zjistit, jaké byly zvyky, když měl svátek… 

SV. BLAŽEJ 

Sv. Blažej je uctíván jako 

patron obuvníků, krej-

čích, tkalců, koželuhů, 

česačů vlny, lékařů, ka-

meníků, domácích zvířat  

a příznivého počasí, ale je 

také ochránce před krč-

ními bolestmi a nemocemi 

horních cest dýchacích. 

    Která socha 

představuje 

 sv. Blažeje? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestou na popravu přistoupila k Blažejovi 

vdova s polomrtvým chlapcem, kterému 

uvízla v krku rybí kost. Světec na něj vložil 

ruce, pomodlil se a dítě se hned probralo  

a uzdravilo se. Proto se v den svatého 

Blažeje uděluje požehnání dvěma 

zkříženými svícemi slovy: "Na přímluvu 

svatého Blažeje, biskupa a mučedníka, 

uchovej tě Bůh ode vší choroby hrdla a od 

kteréhokoli jiného zla". 
Nápověda: jelen, králík, žába, medvěd, kachna, 

 had, pták, sova, ryba 

Sv. Blažej léčil nejen lidi, ale také 

zvířata, která svojí laskavostí dokázal 

zkrotit. Ptáci mu prý do jeskyně 

přinášeli potravu a svorně k němu 

přicházely i šelmy. 

    Najdi na obrázku  

9 schovaných zvířat. 

Zvířátka si vybarvi. 

Na sv. Blažeje obcházeli školáci po domech, zpívali, tan- 

čili a vybírali mouku, hrách, vejce, klobásy a peníze. Děti 

vystupovaly v jednoduchých převlecích, při zpěvu poska-

kovaly v rytmu po kruhu. Blažejská koleda vznikla na 

podporu vesnického učitele, který chodil na obchůzku spolu    

s dětmi. Vykoledované peníze a jídlo sloužily hlavně jako 

  přivýdělek k jeho platu. 

Na kterém obrázku  

je svatoblažejské 

požehnání? 


