TAJEMSTVÍ SV. MIKULÁŠE
Svatý Mikuláš má neopakovatelné kouzlo hlavně pro Vás děti a hlavně ty nejmenší. Už zřejmě
nedočkavě vyhlížíte jeho příchod ve společnosti neodmyslitelného čerta a anděla. Ale letos to asi
bude trochu jinak. Pokud k Vám vůbec dorazí, tak asi s rouškou, a pokud nedorazí, tak Vám
určitě někde nechá schované čokoládové dobroty.
Svátek světce jménem Mikuláš, byl odedávna jedním z nejvýznamnějších dnů adventního
období. Byla mu přisuzována magická moc a těšili se na něj nejen děti a mládež. Původ tohoto
svátku je obestřen tajemstvím a legendami, a dnes již není snadné říct zcela přesně, jak to ve
skutečnosti bylo. Příběh o dobrotivém světci Mikuláši je však krásný a inspirativní i dnes!

Legenda o biskupu Mikuláši
Bylo, nebylo, psalo se čtvrté století po Kristu a někde v dnešním Turecku žil hodný biskup
Mikuláš. Pomáhat lidem bylo pro něj samozřejmostí a byl proslulý svojí velkou štědrostí. Jednoho
dne biskupa Mikuláše rozesmutnil příběh jistých tří sester. Jejich otec přišel o svůj majetek a další
osud jeho tří dcer zůstal v ohrožení. Tehdy totiž bylo zvykem, že pokud se dívka měla dobře vdát,
musela taky dostat patřičné věno. A tak byl jejich zchudlý tatínek smutný, že by se dívky nevdaly
nebo by si musely penízky vydělat na své živobytí a budoucnost samy… Dobrotivý Mikuláš je
ovšem od tohoto nemilého údělu uchránil - jednoho dne jim tajně nechal na okně měšec peněz a
osud sester byl zachráněn!
A na památku jeho velkorysého činu děti dodnes dostávají na okno nebo do boty dárečky ovšem dnes už spíš sladké a nikoliv finanční. S Mikulášem chodí anděl, ale hlavně pak jeho
protipól, čert, který „odměňuje“ neposlušné děti uhlím nebo brambory.

Mikulášovi dvojníci
V dnešní době má svatý Mikuláš dvojníka, mladšího brášku nebo možná spíš konkurenci v
podobě amerického Santa Clause. Ten nezapře ani jménem, že mu byl Mikuláš předlohou, ale
jeho původ je mnohem mladší a prozaičtější, protože popularitu tato komiksová postavička
získala díky reklamě na Coca-Colu. Taky rozdává dárečky, ale místo čerta a anděla mu dělají
společnost skřítci a sobi.
A do třetice zde máme ještě třetího bratříčka - je to Děda Mráz. Jeho kořeny sahají do starobylé
ruské mytologie jako zosobnění zimy. Taky on se vyznačuje štědrostí a dlouhým bílým
plnovousem, ale aby se neřeklo, tak nemá nic společného ani s náboženstvím, ani s Amerikou!
Ale co si budeme říkat, Mikuláš je zkrátka originál! Na vánoce si proto nechejme malého Ježíška
a z dárků od vousatého starce se můžeme těšit již o pár týdnů dřív. Tak, jak to má podle tradice
být!

