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Svatá Barbora
● Narozena ve starověké Nikomédii (3. století)

● Jejím otcem byl Dioscorus - zapřísáhlý odpůrce křesťanství

● Ke křesťanské víře ji přivedl pravděpodobně jeden z jejích učitelů 
či někdo ze služebnictva

● „Stala jsem se křesťankou, a také jsem se zasnoubila nebeském 
u choti, Kristu Ježíši, slíbivši ustavičné panenství. Modloslužba je 
pošetilostí a bezbožností a jenom v křesťanství je pravda 
spasení.”

● Byla mučena a následně popravena

● Uctívána od 9. Století

● Patří do skupiny čtrnácti svatých pomocníků 



Svatá Barbora jako patronka
● Řemeslná povolání

● Patronka rolníků; zajatců; vojáků; kovářů; slévačů; stavařů; kameníků; 

hasičů; hrobníků; zvoníků; řezníků; kuchařů a dalších

● Patronka horníků (skála, do které se ukryla)

● Patronka dělostřelců a pyrotechniků (blesk, který udeřil do jejího otce)

● Patronka měst, hodin smrti

● Patronka věží a dívek

● Ochránce před bleskem, ohněm a morem



Vyobrazení svaté Barbory

● Na hlavě mívá často královskou korunu 

● Ochranný plášť

● Od 14. St. svatá Barbora patřila k nejoblíbenějším 

a k nejčastěji znázorněným postavám světců

● Časté zobrazení scén z jejího života

- Křest sv. Barbory, stavba věže, útěk před soudem. 

Barbora před soudcem, mučení a stětí

● Vyobrazení spolu se sv. Kateřinou a sv. Markétou 

-> Tři svaté dívky

● Mladá dívka s krásnou tváří, dlouhými rozpuštěnými vlasy a zbožným pohledem



Atributy

● Věž

● Kalich a hostie

● Meč

● Pochodeň

● Paví pero



Svatá Barbora v umění
● Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře

- Unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické architektury 

- Stavbu financovali místní horníci 

- 1388 > zahájení stavby (Jan Parléř) 

- 1482 ->  obnovení stavby (Matyáš Rejsek)

- 1512 - 1533 -> pokračování stavby  (Benedikt Rejt z Pístova)

- Stavba byla dokončena až na přelomu 19.st. / 20. St.

- 1995 - spolu s historickým jádrem města je chrám svaté 

Barbory na seznamu památek UNESCO



● Kostel sv. Barbory v Šumperku (1753)

● Hřbitovní kostel sv. Barbory v Manětíně (1607)

● Kostel sv. Barbory v Zábřehu na Moravě (15.st.)

● Kaple sv. Barbory v Chřibech (1672) 

● Kaple svaté Barbory v Bílovci (1465) 

● Sousoší na Karlově mostě (1707)

● Socha svaté Barbory v Cholině (1715)

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/hrbitovni-kostel-sv-barbory-v-manetine
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/socha-svate-barbory-v-choline


Starší česká literatura

● Hájkova kronika 

● Vamberk - komedie



Zvyky spojené se 
svátkem



Zahalené dívky oblečeny v bílé (či 
černé). 

Obličej od mouky.
S metlou, měchačkou, či prutem v 

ruce.
Poslušným dětem přináší ovoce, 

ořechy, či sladkosti.
Neposlušné děti dostanou pohrůžku 
metličkou a také uhlí, brambory nebo 

polínka.

Barborky

Ilustrace Barborek - Český lid (1907)



Barborky v Nuzicích a Ratajích u Bechyně - Fotograf Štěpán Dvořák - Český lid 1911

Dokument Naše tradice - Svatá Barbora a svatá Lucie (2011) Česká televize



Věštění na vdavky, či splnění přání.
Ulomené větvičky (nejčastěji 

třešeň)
Čeká se zda-li větvička do Vánoc 

vykvete, či alespoň zezelená.

“Barborky”



Geografické odlišení zvyků

● Značně odlišné tradice pro různé oblasti

○ Milevsko - Barbora s andělem a košíkem dárků

○ Nymbursko - Barbora s čertem a maškarou kozy

○ Táborsko - Tři mladé dívky v bílých šatech jako 
Barborky. Rozdávaly dárky a nazpět dostávaly 
peníze nebo ovoce. Zpívaly také píseň “Barboro z 
rodu vzácného, dcero otce zuřivého”

○ Západní Morava - místo Barborky tzv. “Matička” 

○ Poděbradsko - Dramatická hra Barbořina stětí. 
Mladí chlapci s ní obcházeli domy.

Foto: Tři Barborky z oslav v Kovářově (Táborsko)

Foto: Divadelní “mikropříběh” na zámku Loučeň (2011)



Geografické odlišení zvyků

● Značně odlišné tradice pro různé oblasti

○ Haná - Barbora patronka umírajících. Přadleny zde při 
svátku zpívaly tradiční píseň 

“abe neomřele bez zaopatřeni”. 

○ Velkomeziříčsko - Odhalování čarodějníků a čarodějnic 
pomocí věnce z rozkvetlých barborek.

○ Slovácko - Větvičky trhány ze stromů zuby. Místo ve 
džbánech s vodou byly větvičky zasazovány do květináčů 
a zavlažovány.

○ Cidlina - Barborka vždy starší žena oblečena jako jeptiška. 
Mrskala děti, které se odmítly modlit.

Foto: Věnec z rozkvetlých větviček třešně



Geografické odlišení zvyků

● Značně odlišné tradice pro různé oblasti

○ Važice - Dívky si rozkvetlou větvičku dávaly za opasek, když šly na půlnoční. Jejich 
budoucím ženichem se měl stát ten, kdo jim větvičku vezme.

Ilustrační foto: Půlnoční mše farnost Velká Bystřice (2016)



Oslavy svátku svaté Barbory v současnosti
● Rudolfov - Barbořino světlo

● Jince - Oslava výročí vzniku 13. 
dělostřelecké brigády a svátku Svaté 
Barbory

● Katedra palebné podpory - Brno

● Most - předání světla sv. Barbory

● Kutná Hora - den sv. Barbory 

Foto: Barbořino světlo Rudolfov (2018)         Foto: Oslava sv. Barbory Katedrou palebné podpory Brno (2019)

Foto: Oslavy dělostřelecké brigády Jinec (2016)                Foto: Předání světla sv. Barbory Most (2019)



Pranostiky

● Spojené s adventním počasím: 

○ „Jaké je počasí na svatou Barboru, takové bude po celý advent“ 

○ „Barbora na ledu, Vánoce na blátě“

○ “Svatá Barbora větry přivolá”

● Předpovídající úrodu v příštím roce:

○ „Je-li na den svaté Barbory mnoho jinovatky na stromech, bude hodně ovoce v budoucím 
roce“ 

○ „Má-li svatá Barbora bílý fěrtoch (zástěru), bude příští rok hodně trávy“



Terénní pozorování



● 4. 12. 2021 - Oslavy svátku svaté Barbory

● Návštěva města - Kutné Hory, jehož je svatá Barbora patronkou

● Kontakt s infocentry, prohlídka chrámu sv. Barbory

● Vyobrazení sv. Barbory ve městě 

● Účast na poutní mši svaté od 18. hodin v chrámu sv. Barbory



Chrám sv. Barbory





Okna v chrámu sv. Barbory



● K  dispozici v chrámu sv. Barbory

● Inspirace k vytvoření byl Rok rodiny, kterým je dle 

papeže Františka rok 2021 ( Rodina jako základní 

lidský prostor, ve kterém se učíme lásce)

● Text vznikl při setkání papeže s biskupy a zástupci 

církve z celého světa 

● Cyklus meditačních a modlitebních zastavení, 

kterými provází sedm postav křesťanské tradice

● Svatá Barbora zastupuje dospívání 

Brožurka 

Za krásou rodiny do chrámu svaté Barbory





Socha sv. Barbory

● Je jednou ze 13 soch - tvz. Sousoší světců 

● Terasa před Jezuitskou kolejí - Barborská ulice

● Vzik - 18. Století

● Popis sochy:

- Barbora stojí na dvou postavách (postava otce a 

alegorická postava s šátkem na očích)

- V pravé ruce drží kalich

- Levou rukou svírá vrchol věže

- Po levé a pravé straně má dva anděle se štíty

- Erb z rodu Švihovští z Rýzmberka



Socha sv. Barbory - Komenského náměstí



● Po sv. Barboře bývají pojmenované i ulice, podniky,....



Poutní mše svatá 

● V chrámu sv. Barbory

● Sobota - 4. 12. Od 18:00

● Římskokatolická farnost -  arciděkanství Kutná hora

● P. Filip. Foltán

-úvod, varhany, červená liturg. barva

-předčítání bibl. textů, připomínání oběti Krista

-průpovídky ke dni sv. Barbory

-přímluvy ke sv. Barboře

-přijímání eucharistie 

-zážitek?
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