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PŘÍBĚH SVĚT KOLEM NÁS

J iří byl zbožným a schopným 
vojákem v císařské armádě 
Římské říše. Zabitím obludy 

v lybijském městě Silené a vysvo-
bozením princezny se mu podařilo 
obrátit celé město na křesťanství. 
Král na jeho počest nechal postavit 
kostel a za odměnu mu dal mnoho 
peněz, které Jiří věnoval chudým. 
Králi nařídil, aby naslouchal při 
bohoslužbách, ctil kněze, udržo-
val kostely a měl soucit s nemoc-
nými a chudými. Poté Jiří odjel 
z města.

Když císař Dioklecián vyhlásil 
hon na křesťany a po tisících 
je zabíjel, rozhodl se Jiří vzdát 
veškerého majetku a stát se mni-
chem. Místodržící Dacián jej nechal 
surově zbít železnými holemi a uvr-
hl jej do vězení. Smrtelné následky 
přežil, neboť se mu zjevil Kristus 
a zbavil ho bolesti. Následně Daci-
án najal kouzelníka, který měl Jiří-
ho otrávit jedovatým nápojem, on 
ale přežil bez následků. Kouzelník 
tedy připravil ještě silnější jed a Jiří 
ho znova vypil, aniž by se mu cokoli 
stalo. To kouzelníka přesvědčilo 
o pravosti křesťanské víry a rozho-
dl se také stát křesťanem, za což ho 
však stihla smrt z rukou Daciána. 

Jiřího mučení ale pokračovalo. Uvá-
zali mu na krk těžký kámen a drásali 
jeho tělo kolem s hřeby. Pak ho hodili 
do nehašeného vápna a bičovali, 
přesto na sobě nedal znát bolest. 
Statečnost, kterou Jiří zapůsobil na 
Daciánovu manželku, ji obrátila na 
křesťanskou víru. Zoufalý Dacián, 
kterému se nepodařilo světce přimět, 

aby uctíval pohanské modly, a jehož 
žena se mu postavila na odpor, je 
nechal oba popravit stětím. 

Svatý Jiří je nejen patronem skau-
tů, ale také Gruzie či rytířů. Je sym-
bolem statečnosti a zmužilosti. Bývá 
zobrazován jako drakobijec – hrdina 
a mučedník, jenž přemohl svody světa 
a zvítězil nad drakem, který symboli-
zuje zlo, hřích, lest a přetvářku. 

STATEČNOST 
SVATÉHO JIŘÍ
24. dubna slaví skauti na celém světě svátek svatého Jiří, jediného rytíře mezi svatými, kterého 
lord Baden -Powell zvolil za skautského patrona. Legendy o sv. Jiří napsané různými autory 
v odlišných dobách se od sebe v některých detailech liší, všechny ale nesou základní poselství 
o jeho charakteru, jenž má být skautům příkladem.

AUTORKA VIKTORKA HLAVÁČKOVÁ

Legendy o svatém Jiří nesou silné poselství o síle víry, odvaze a lásce 
k bližním. Překonávat těžkosti a podávat svědectí o své víře občas vyža-
duje odvahu stejně jako boj s obludou. Vítězí však ti, kteří se nikdy ne-
vzdají. Je také příkladem, že pro správné přesvědčení stojí za to snášet 
bolest až do konce, což si na svátek sv. Jiří připomínáme na Ivančeně 
uctěním památky našich bratrů padlých za 2. světové války.

OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ:
Jaké hodnoty a pravdy jsou v mém životě nejdůležitější?
Jde o hodnoty, kvůli kterým bych byl ochoten snášet bolest a příkoří?
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