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Atributy světců
Vrbenský římskokatolický kostel vybudovaný ve 40. letech 19. století je zasvěcen sv. Archandělu
Michaelovi. Jeho sochu můžete spatřit na hlavním oltáři. Že se jedná právě o tohoto světce, poznáte
podle tzv. atributů, speciálních předmětů, ozdob, barev či doplňků, které mají symbolický význam a
které má každý světec. Sv. Michael Archanděl ve vrbenském kostele drží v rukou meč a váhy a poráží
přitom Satana. Michael bývá zobrazován také se štítem, na němž se skví latinský překlad jeho jména
(„Quis ut Deus?“, tzn. „Kdo je Bůh?“) nebo jako přemožitel pekelné nestvůry, draka apod. S vyobrazením
svatých se v různých podobách setkáte nejen na (a v) církevních stavbách, ale např. i na hradech a
zámcích, v muzeích apod. Pojďte si vyzkoušet své znalosti v našem kvízu a pokuste se správně přiřadit
atribut ke světci.
Přiřaď ke světci správný atribut:
A) kříž ve tvaru písmene „X“
1) sv. Hedvika Slezská
B) erb Berků z Dubé, udílení almužny, děti
2) sv. Barbora

3) sv. Ludmila

C) orba s ďáblem, jelen, laň, ďábel v řetězech,
poutnická hůl

4) sv. Ondřej

D) Ježíšek na rameni, hůl s rašícími zelenými
lístky

5) sv. Václav

E) nejčastěji věž (drží ji v ruce), dále hlaveň
děla, hostie a kalich, lucerna, ale i meč,
palmová ratolest, paví pero apod.
F) nejčastěji klíče, hůl, kohout, meč

6) sv. Zdislava z Lemberka

7) sv. Prokop

G) provaz nebo pruh látky omotaný kolem
krku

8) sv. Petr

H) především jelen s křížkem mezi parohy,
dále např. svazek klíčů

9) sv. Hubert

CH) boty v ruce a bosé nohy, koruna, soška
Panny Marie, někdy kostel v ruce

10) sv. Kryštof

I) zobrazován jako kníže, často
s přemyslovskou orlicí a na koni

ŘEŠENÍ: 1-CH; 2-E; 3-G; 4-A; 5-I; 6-B; 7-C; 8-F; 9-H; 10-D
Více o atributech jednotlivých světců se dozvíte třeba tady: http://katolickakultura.sweb.cz/svetci_hagiografie/svetci_hagiografie.html. Správné odpovědi na otázky můžete
hledat také na Wikipedii a v klasických encyklopediích v knihovně. 
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