
 

Návštěva žáků ZŠ a MŠ Troubsko v místním kostele Nanebevzetí 

Panny Marie a kaple Všech svatých 

 

V pátek 6. ledna  2017 navštívili žáci základní školy kostel Nanebevzetí Panny Marie a kapli 

Všech svatých v Troubsku.  

Pan farář provedl děti kostelem, ukázal jim hořící Betlémské světlo a vysvětlil, jak se dostalo 

do naší země, jaký má význam a jak se o něho v kostele starají.  Při vzpomínání na Vánoce 

jsme si společně zazpívali koledy za doprovodu varhan. Děti   zaujal  poutavý výklad pana 

faráře při příležitosti Tří králů.   

Svátek Tří králů je spojován se slavností Zjevení Páně a církev ho na Západě a Východě 

oslavuje 6. ledna. Tři králové představují mudrce Kašpara, Melichara a Baltazara, kteří se 

vypravili do Betléma uctít právě narozeného Ježíše a přinesli mu dary zlato, kadidlo a myrhu. 

Bible nám neříká, kolik bylo u lůžka Ježíše mudrců, ani jejich jména, ta jim byla přisouzena 

dle středověké legendy.Kašpar přinesl Ježíši zlato, které symbolizovalo královskou 

důstojnost. Melichar kadidlo, které se používalo a používá při bohoslužbách, Baltazar přinesl 

myrhu - symbol Ježíšova lidství. 

Podle různých výkladů představují tři králové tři období lidského života. První z králů je 

zobrazován jako mladík, druhý jako muž a třetí jako stařec. 

V katolických zemích obcházel 6. ledna všechny domy kněz i s ministranty, učitelem a žáky. 

Kněz vykuřoval domy kadidlem, kropil světnice svěcenou vodou. Po koledě kněz napsal 

posvěcenou křídou na dveře nebo na okno velká písmena K + M + B (nebo C + M + B) a 

příslušný letopočet. Písmena jsou vykládána jako počáteční písmena jmen králů nebo 

počáteční písmena latinské věty Christus mansionem bendictat - ať Kristus požehná tomuto 

příbytku po celý rok. 

Děti si odnesly krásný zážitek, mohly se  podívat, jak se hraje na varhany. Paní varhanice jim 

vše vysvětlila a děti zjistily, že je to velmi složité.  

Svátek Tří králů naše škola zakončila návštěvou kaple Všech svatých, kde si děti mohly 

prohlédnout také betlém.  Rozloučili jsme se s panem farářem poděkováním a přáním všeho 

nejlepšího do nového roku.  

                                                                                           Základní škola a mateřská škola Troubsko 


