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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
Dnes máme slavnou neděli, na kterou se všechny určitě již dlouho těšíte. Důvod je úplně jasný. Slavíme 

totiž v naší farnosti pouť. Kdyby se vás někdo zeptal na otázku - co je to pouť a proč ji slavíme, uměly 
byste odpovědět? Nepřehlédnutelné jsou jistě pouťové atrakce na náměstí - kolotoče a houpačky, ale i další 
stánky se zmrzlinou, cukrovou vatou a ostatními pamlsky. Na to se těší všechny děti, ale ten hlavní důvod, 
proč se pečou pouťové koláče, chystá slavnostní oběd a schází se rodiny ke společnému stolu, je třeba 
hledat ještě někde jinde. A je to, snad nemusím napovídat, ve farním kostele v Dolní Čermné. Ten je totiž 

zasvěcen svatému Jiří. Kdo má doma tatínka Jiřího nebo sourozence tohoto jména, tak ví, že Jirkové slaví 24. dubna svůj 
svátek. 

Takže i svatý Jiří, patron našeho farního kostela, si zaslouží, abychom s ním společně při slavné mši svaté jeho svátek 
oslavili. A to se děje právě při čermenské pouti. 

Řekli jsme si už, co je to pouť a proč se slaví a nyní by určitě bylo vhodné si ještě několika slovy připomenout samotnou 
postavu svatého Jiří. Kdo se pozorně dívá na obraz na hlavním oltáři ví, že tam je vždy namalován světec, jemuž je ten 
kostel zasvěcen. Takže u nás je to svatý Jiří v souboji s drakem. Tak také bývá nejčastěji zobrazován, jako rytíř, který drží 
v rukou prapor a přemáhá v boji draka. Když si alespoň toto zapamatujete, bude to určitě dobře a kdo by se chtěl dovědět 
trochu více, tak si může přečíst ještě povídání pro starší děti.  

 
Obrázek je dnes tak trochu tajemný, protože ho musíte nejprve vybarvit podle čísel, abyste zjistily, co na něm je 

namalováno. 
1 -  Bílá 
2 -  Žlutá 
3 -  Červená 
4 -  Zelená 
5 -  Tmavě hnědá 
6 -  Světle hnědá 
7 -  Šedá 
8 -  Modrá 
9 -  Černá 

(Otazníček) 
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Pro starší: 
My budeme pokračovat v povídání o svatém Jiří a uvedeme si některá zajímavá data. 

Svatý Jiří patří mezi velmi populární světce a jeho postava je opředena řadou legend. Podle tradice to 
byl voják, který za vlády císaře Diokleciána podstoupil pro Krista kolem roku 303 mučednickou smrt. 
V Lyddě, která leží v Palestině, byl v 6. století nalezen jeho hrob. Ten lze považovat za jediný pevný 
základ pro rychle se šířící kult tohoto světce jak na Východě, tak i na Západě, zvláště v Anglii, kde byl 
znám už v 8. století. Takže není divu, že jako patron rytířstva a zbraní se stal prostě patronem Anglie. 

Proslulý prapor svatého Jiří pochází z roku 1284. Také první anglický rytířský řád z roku 
1348 (podvazkový) byl pod patronátem tohoto světce. 

A přece všechny ty podrobnosti z jeho života, které daly základ jeho kultu, jsou legendární. Legenda 
z něho učinila urozeného a bohatého Kappadočana, hrdinského tribuna císařské armády, který sráží modly a zabíjí draka 
pustošícího Libyi. 

(podle knihy Svatí církevního roku Josefa Heyduka) 
(EJ) 


