Svatí patroni vojáků
Každé povolání má svého patrona. Například sv. Kryštof pomáhá hasičům.
Víš, kteří svatí dohlížejí na vojáky?

Panna Marie
K matce Ježíše Krista se dříve obraceli vojáci rakousko-uherské armády jako k pomocnici
křesťanských vojsk.
Úkol: Vyber správnou dvojici do obrázku.

Svatá Barbora
Legenda říká, že sv. Barbora žila ve 3. století v Malé Asii.
Přijala křesťanství i přes nesouhlas svého otce. Ten jí sám
sťal za trest hlavu. V tu chvíli sjel z nebe blesk a krutého otce
zabil.
Úkol:
Svatá Barbora je mimo jiné patronkou dělostřelců
a pyrotechniků. Víš proč?
a)
je zobrazována s bleskem
b)
je zobrazována s dynamitem
c)
je zobrazována s hořícím keřem

Svatý Jiří
Svatý Jiří byl římský voják, který pocházel z Anatolie (dnešní Turecko). Podle legendy se utkal
s drakem. Sv. Jiří je patronem vojáků, jezdectva, rolníků, skautů a Anglie.
Úkol: Porovnej obrázky sv. Jiřího a legionáře a napiš, čím se liší:

Zdroj: ČsOL

Svatý Klement
Svatý Klement byl třetím
papežem nově vzniklého
křesťanského hnutí. Po své
smrti byl uložen do hrobu
s kotvou a stal se tak
patronem námořníků.
Úkol: Spoj čísla a zjisti, co je
na obrázku.

Svatý Martin z Tours
Svatý Martin byl římským vojákem,
poustevníkem a biskupem v Tours. Na konci
4. století byl pohřben ��. ��. v Tours.
V tomto termínu si připomínáme Den válečných
veteránů, protože sv. Martin je mimo jiné patronem
vojáků, zbrojířů a zajatců.
Úkol: Vytvoř si symbol dne válečných
veteránů – květ vlčího máku. Vystřihni tři
stejná kolečka z červeného papíru, slep je
tak, aby vytvořily kytičku. Doprostřed nakresli
černou pastelkou černé kolečko. Pod vzniklou
kytičku nalep dva zelené proužky jako lístky.

Svatý Michael
Svatý Michael jako jediný z uvedených patronů nebyl člověkem, ale archandělem. Je patronem
vojáků, výsadkářů a radiomechaniků.
Úkol: slovo anděl pochází z řeckého angelos. Víš, co to znamená v češtině? Pomůže ti přesmyčka.

ESLPO

Foto: VHÚ

Svatý Šebestián
Úkol: Šebestián potřebuje tvou
pomoc při cestě katakombami.
Dovedeš dívku do bezpečí
k rodině?

Svatý Šebestián byl tělesný strážce císaře Diokleciána.
Tento římský voják byl popraven za pomoc křesťanům.
Stal se patronem padlých vojáků.

Svatý Václav
Svatý Václav, český kníže a světec, je hlavním patronem českého národa a symbolem české státnosti.
Za svého patrona si ho zvolili i českoslovenští vojáci v Anglii během druhé světové války.
Úkol: Vylušti sudoku a zjisti datum, kdy si
připomínáme sv. Václava.
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Odpovědi: sv. Barbora – a); sv. Jiří: Československý legionář jako sv. Jiří zabíjí orla, který symbolizuje zanikající Rakousko-Uhersko.
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