
Kto bol sv. Mikuláš? 

Mikuláš je postavou opradenou mnohými legendami. Traduje sa o ňom, že sa narodil okolo r. 

280 – 286 v Patare. Ako devätnásťročný bol svojím strýkom, biskupom Mikulášom vysvätený 

za kňaza a stal sa predstaveným kláštora Sion v blízkosti Myry. Počas prenasledovania 

kresťanov okolo r. 310 bol vraj zajatý a týraný. Po rodičoch zdedil veľké bohatstvo, ktoré 

rozdeľoval medzi chudobných 

Deň úmrtia sa stal sviatkom 

6. december, deň úmrtia Svätého Mikuláša, bol vyhlásený za sviatok. Presný dátum jeho 

skonu nie je známy. Podľa historických zdrojov umrel niekedy medzi rokmi 345 a 351 

v Myre. Keďže Mikuláša už niekoľko storočí považujú za patróna detí, je tento cirkevný 

sviatok výnimočný najmä pre mladých ľudí. Mikuláš je známy aj ako patrón požiarnikov, 

cestovateľov, hospodárov, obchodníkov, mäsiarov, rybárov, námorníkov a mnohých ďalších. 

Po smrti rodičov Mikuláš odišiel do mesta Myra k strýkovi, ktorý tam bol biskupom. Keď sa 

biskupský stolec uvoľnil, miestni biskupi sa dohodli, že novým správcom diecézy sa stane 

ten, kto na druhý deň prvý vkročí do kostola. Pastiersku berlu získal Mikuláš. Jeho známu 

štedrosť podporovali podľa legiend nebesia aj zázrakmi.  

Mikulášske legendy 

Veno pre tri panny I. 
V susedstve žil chudobný muž, ktorý mal tri dcéry. Nemohol im zabezpečiť veno, tak sa 

rozhodol predať ich do nevestinca. Mikuláš sa o tomto jeho pláne dozvedel a rozhodol sa, že 

nešťastie odvráti. 

Do troch vrecúšok zabalil zlaté mince, za ktoré mohol vystrojiť chudobný otec dcéram 

svadbu. Počas troch nocí vhodil vždy jedno z vrecúšok do spálne dievčat. V poslednú noc sa 

otec zobudil, rýchlo bežal za neznámym dobrodincom a spoznal v ňom Mikuláša. Z celého 

srdca mu ďakoval. Mikuláš jeho vďaku odmietol a povedal: „Ďakuj Bohu, ktorý vás 

neopustil. Ja som bol len jeho posol...“ 

Veno pre tri panny II. 

O živote Svätého Mikuláša koluje mnoho legiend. Najznámejšia a najrozšírenejšia z nich 

z neho spravila svätého patróna detí známeho po celom svete. Prispel k tomu príbeh 

o mužovi, ktorý vyšiel na mizinu a rozhodol sa, že zo svojich troch dcér urobí neviestky, lebo 

im kvôli chýbajúcemu venu nemohol nájsť ženícha. Mikuláš, ktorý zdedil bohatstvo po 

svojich rodičoch, tajne vhodil hrudky zlata cez komín a okná ich domu a zmenil tak osud 

dievčat, ktoré sa mohli napokon šťastne vydať. 

Záchranca pútnikov na nebezpečnom mori 

Ďalšia povesť hovorí o príbehu troch námorníkov, ktorý sa dostali do ohrozenia života na 

rozbúrenom mori pri tureckom pobreží. Po úpenlivých prosbách adresovaných Svätému 

Mikulášovi sa im zjavil mocný muž, ktorý sa chopil kormidla, premohol víchricu a opäť 

zmizol. Až v kostole v Myre námorníci spoznali svojho záchrancu v obraze Svätého 

Mikuláša. 



Rímskych vojvodcov zachránil pred smrťou 

Jedna z najstarších legiend o Svätom Mikulášovi hovorí o záchrane troch rímskych 

vojvodcov. Títo traja bojovníci sa v Myre stali svedkami udalosti, pri ktorej Mikuláš zachránil 

nevinných pred popravou tým, že vytrhol katovi meč z rúk. V čase, keď sa títo traja 

vojvodcovia sami stali obeťami veľkej intrigy, čakajúc na smrť, volali Mikuláša o pomoc. 

Ten sa zjavil ich cisárovi a hrozil mu, že ak sa ich poprava uskutoční, bude to mať neblahé 

následky. Podľa legendy vojvodcov aj pustili na slobodu. 

Zachránil mesto od hladu 

Známy je príbeh o veľkom suchu, po ktorom nastal v Myre hlad. V meste zakotvila loď s 

obilím, námorníci však nechceli predať ani vrece, lebo sa báli trestu, ak nedovezú na miesto 

určenia celý náklad. Biskup im sľúbil, že množstvo obilia na lodi sa nezmenší. A naozaj – po 

vyložení tovaru nechýbalo ani vrece. Mikulášovo pôsobenie však nebolo ľahké. Žil totiž v 

čase intenzívneho prenasledovania kresťanov a desať rokov pred Konštantínovým Milánskym 

ediktom z roku 313, ktorý zrovnoprávnil kresťanské náboženstvo, strávil vo väzení. 

Pomáhal chudobným a chorým 

Iná legenda hovorí o tom, že Mikuláš sa často večer po zotmení prechádzal ulicami 

a pozoroval ľudí za oknami. Keď videl chudobnú ubiedenú rodinu s deťmi, ktorým nevedeli 

dať rodičia nič na večeru, do obloka im vložil jedlo, hračky i niekoľko mincí. Nik nevedel, 

kto je tým dobrodincom, pretože Mikuláš chcel zostať v anonymite. 

Od tých čias vznikla tradícia sviatku svätého Mikuláša. Je mu venovaný 6. december, pretože 

vraj Mikuláš umrel práve v tento deň. 

Čisté čižmičky v okne! 

Zvyk s čižmičkami v oknách sa traduje práve z legendy o tom, ako Mikuláš nechával 

v oblokoch chudobných ľudí dary. V žiadnej domácnosti s malými deťmi teda v tento 

výnimočný deň nesmú chýbať čižmičky v okne! 

Môžeme ich tam položiť spolu s deťmi. Samozrejme, najprv ich dobre očistíme. 

Kedysi si deti čistili kapce či čižmičky, obe topánky z páru. Do jednej dostávali uhlíky či 

prútik, do druhej sladkosti a ovocie. 


