Svatá Kateřina
Slova přiřaď k vysvětlivkám a doplň je do textu.

Poustevník – legenda – fascinovaný – křesťan – disputace – pohan – světec
– prýštit - klášter - zhrzený - filozof
Člověk žijící z náboženských důvodů osaměle a v odříkání
Vědecká rozprava více účastníků, učená hádka
Sídlo mnichů a jeptišek
Kdo nevyznává křesťanství, nevěřící
Literární útvar vyprávějící o životě svatých
Vyznavač učení Ježíše Krista
Uchvácený, okouzlený
Vytékat menším proudem, pramenit
Myslitel, který se zabývá názory na život a svět
Církví uznán za svatého – za příklad všech ctností
Odmítnutý, zklamaný
Podle křesťanské ______________ doložené od 10. století byla Kateřina vzdělanou
egyptskou princeznou a stala se ________________ pod vlivem jistého místního
________________. Během pronásledování křesťanů císařem Maxentiem vystoupila na
obranu své víry a v ______________ přesvědčila o své pravdě padesát pohanských
___________ (císař je za to dal upálit). Maxentius – ______________ její osobností – jí
nabídl místo po svém boku, ona však odmítla, protože se zasvětila bohu.
Proto ji _______________ vládce nechal umučit. První pokus o popravu však byl neúspěšný:
Hořící kolo, na něž měla být vpletena, zasáhl blesk. Proto jí císař nechal uřezat prsy a stít
hlavu. Ze žil _______________ namísto krve mléko a andělé zanesli mrtvé tělo na posvátnou
egyptskou horu Sinaj. Zde byly ostatky později nalezeny a vystavěn dodnes stojícím
_________sv. Kateřiny.
(Wikipedia)
Vysvětli pranostiky o svaté Kateřině (25. 11)
Ať Kateřiny nebo Kříže (24.11.), když mrzne, honem topte chýže.
Na sv. Kateřinu schováme se pod peřinu.
Chodí-li sv. Kateřina po ledě, chodí sv. Štěpán po blátě/po vodě. (26.12.) / Když Kateřina po
ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.
Martin a Kateřina na blátě - vánoce na ledě. Kateřina na blátě, Vánoce na ledě.
Jaké počasí na sv. Kateřinu, takové je v příštím lednu.
Den Kateřiny povětří ledna předpovídal.
Je-li Kačenka ucouraná, je Baruška naškrobená (4.12.) / Svatá Kateřina prádlo máchá a svatá
Barbora je škrobí.
Od sv. Kateřiny do sv. Ondřeje (30.11.) sotva že se pod peřinou ohřeje.
Zima-li na Kateřinu, přilož o peřinu.
Svatá Kateřina přichází bíle oděna.
Jaká svatá Kateřina, taková je celá zima.
Hrozí-li Kateřina sněhem, přinese jej Ondřej.
Sníh na svatou Kateřinu věští vysoké obilí.

