
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sv. Dorota byla křesťanská dívka, 

která odmítla nabídku k sňatku od 

římského místodržitele. Ten ji za 

trest mučil a následně nechal 

popravit. Při cestě na popravu se 

údajně těšila na nebeský ráj plný 

květin a ovoce. Úředník jménem 

Theofil ji slyšel a posměšně se jí 

zeptal, zda mu pošle ovoce a květy 

z rajské zahrady. Zázrakem, protože 

to bylo v únoru, se objevilo dítě 

s košíčkem jablek a růží, který 

Teofilovi podalo. Teofil uvěřil 

v Krista, nechal se pokřtít a zemřel 

také mučednickou smrtí.  

Svátek sv. Doroty 

 se slaví  

6. února. 

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

dodržovali?  

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

SV. DOROTA 

Zobrazována bývá s koru-

nou na hlavě, občas má 

místo koruny věnec  

z růží. Někdy u ní bývá 

andílek, který přináší 

košík s ovocem, jindy 

drží košíček s ovocem  

a růžemi sama. 

Která ze čtyř 

 hlavních mučednic 

je sv. Dorota? 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze středověké legendy o sv. Dorotě 

vznikly lidové divadelní hry. Původně 

je hráli dospělí, později bylo tzv. 

chození s Dorotou spíš zábavou pro 

děti a mládež. Skupinky účinkujících, 

tzv. „doroťáků“, obcházely domy 

v jednoduchých převlecích s dřevěný-

mi meči a papírovými korunami a za 

představení dostávaly jako odměnu 

potraviny i peníze. 

Dokážeš podle života  

sv. Doroty správně odhadnout, 

komu je patronkou? 

piloti 

nevěsty zahradníci 

Správná odpověď: 

zahradníci, nevěsty, 

těhotné ženy  

(také květináři, 

novomanželé, horníci)  

těhotné ženy 

Správná odpověď: B. Němcová, Babička 

„…Pak se všickni pokloní, Dorota panna 
dá si korunu zase na hlavu a postaví se ke 
dveřím do kouta. „Vidíme, jak to ty děti 
hezky umějí, až milo poslouchat,“ povídá 
Vorša. Babička je také velice pochválí  
a hojně obdarováni vyhrnou se herci ze 
dveří. Za stavením prohlídnou si, co 
dostali; potravu král rozdělí hned, ale 

peníze strčí do své kapsy…“ 

 Jak se jmenuje kniha, 

z jejíž 12. kapitoly pochází 

úryvek o tzv. chození s Dorotou? 

Kdo je autorem? 

 

Jméno knihy: 

Autor: 

Zkus doplnit pranostiku: 

„Na svatou Dorotu, 

odmeť sníh od   _ L _ _ _“ 

(Pokud knihu máš, přečti si celou kapitolu. Online zde) 


