
Slovo úvodem
Když se díváme na obrazy a na sochy v kostele, může nás napadnout  
otázka: „Proč se ten člověk stal svatým? Snad proto, že se hodně postil, 
napsal moudré knihy nebo se denně několik hodin modlil?“
Svatým se může stát ten, kdo následoval Pána Ježíše a chtěl se mu podobat. 
Všechno, co ve svém životě dělal, dělal z lásky k Bohu, přestože se také 
potýkal se svými slabostmi a chybami.
V průběhu tohoto školního roku se seznámíme s životy lidí, kteří se svatými 
stali a jsou příkladem pro každého z nás.

      P. Jiří Kopřiva
                Centrum pro katechezi Olomouc



1 Pán Ježíš učil, jak mají lidé svatě žít.



2
Pán Ježíš odpouštěl hříchy   

– uzdravoval nemoci těla i duše.



3 Pán Ježíš se rád setkával se svými přáteli.



4
Pán Ježíš přemohl smrt a tím dokázal,  

že je nejmocnějším králem.



5

Svatý František z Assisi

Rád se potuloval po krčmách.
Žil rozmařilým životem.



6

Svatý František z Assisi

Když k němu promluvil z kříže sám Ježíš, 
rozhodl se pro život v úplné chudobě.



7
Se svými následovníky se setkával

s malomocnými a chudými.

Svatý František z Assisi



8
Žádal Svatého otce o schválení pravidel

pro život v úplné chudobě.

Svatý František z Assisi



9

Svatý František z Assisi

František viděl v přírodě  
starostlivost dobrého Boha Otce.



10

Blahoslavený Pier Giorgio Frassati

Studoval na fakultě důlního inženýrství.



11

Blahoslavený Pier Giorgio Frassati

Rád se svými přáteli 
ve volném čase sportoval.



12

Blahoslavený Pier Giorgio Frassati

Zapojoval se do politického dění.
Pomáhal v redakci novin.



13

Blahoslavený Pier Giorgio Frassati

Navštěvoval nemocné a chudé v jejich 
chatrčích a skromných bytech.



14

Svatá Terezie z Lisieux

Terezka prožila ve své rodině 
šťastné dětství.



15

Svatá Terezie z Lisieux

V patnácti letech vstoupila  
do kláštera karmelitek.



16

Svatá Terezie z Lisieux

Všechno své utrpení obětovala  
za obrácení hříšníků.



17

Vánoce

Sláva na výsostech Bohu!



18

Svatý Jan Bosko

V dětství pomáhal v hospodářství.  
Vzorem pro něj byla jeho matka Markéta.



19
V devíti letech měl Jeník sen,  
který ho ovlivnil na celý život.

Svatý Jan Bosko



20
Setkáním s mladým Bartolomějem začala 

jeho práce mezi chudými hochy.

Svatý Jan Bosko



21

Svatý Jan Bosko

Vybudoval pro chlapce oratoř. Místo, kde 
si mohli hrát, pracovat, učit se i modlit.



22

Svatý Jan Bosko

Založil kongregaci salesiánů, 
kteří pokračují v jeho díle.



23
Mladá Agnes odcestovala do Indie,  

aby se stala řeholnicí.

Blahoslavená Matka Tereza



24

Blahoslavená Matka Tereza

Matka Tereza pracovala jako učitelka 
ve škole pro děvčata ze zámožných rodin.



25
Na ulicích Kalkaty vyučovala, ošetřovala 

nemocné, obstarávala jim jídlo a léky.

Blahoslavená Matka Tereza



26
Postupně přibývalo spolupracovnic, které 
chtěli sloužit chudým jako Matka Tereza.

Blahoslavená Matka Tereza



27

Svatý Augustin

Augustina zaujala kázání 
biskupa Ambrože.



28

Svatý Augustin

Odpověď na své otázky našel  
v křesťanských spisech.



29
Kolem něj vzniklo společenství bratří,  
kteří chtěli žít po vzoru prvotní církve.

Svatý Augustin



30
Augustin hájil víru  

před mylným učením jiných.

Svatý Augustin



31
Stal se vojákem, jak o tom odmalička snil. 

Při jedné bitvě byl vážně zraněn.

Svatý Ignác z Loyoly



32

Svatý Ignác z Loyoly

Při kající pouti se Ignáce  
zvláštním způsobem dotkl Bůh.



33 Ignác vyučoval a kázal na ulicích.

Svatý Ignác z Loyoly



34Proč hledáte živého mezi mrtvými?

Velikonoce



35

Svatá Hedvika Slezská

Dětství prožila Hedvika 
v klášteře sester benediktinek.



36

Svatá Hedvika Slezská

Ve dvanácti letech se provdala 
za knížete Jindřicha.



37
Nejvíce času věnovala svým dětem 

a manželovi.

Svatá Hedvika Slezská



38
Ráda navštěvovala chudé v podhradí 

a ve vězení.

Svatá Hedvika Slezská



39
Když děti dospěly,  

odešla do ústraní kláštera.

Svatá Hedvika Slezská



40
Pán Ježíš vyzval rybáře,  

aby opustili sítě a následovali ho.



41
Pán Ježíš požádal Zachea,  

aby směl být hostem v jeho domě.



42
Pán Ježíš se ukázal po svém  

zmrtvýchvstání Marii Magdalské.



43

Pán Ježíš volá i mě.
(Moje foto)


