
Tři králové 
 
patroni Kolína; cestujících, poutníků, 
kožešníků; proti nečasu 
 
Tři králové se nazývají mudrci z Východu a 
připomínáme si je 6. ledna, kdy církev slaví 
„Zjevení Páně". Tento svátek patří k 
největším v církevním roce. Jmenují se 
Kašpar, Melichar a Baltazar a množí se ko-
lem nich různé legendy a dohady. 
„Kde je ten novorozený židovský král? Viděli 
jsme jeho hvězdu a přišli jsme, abychom se 
mu poklonili." Tak to stojí napsáno v 
Matoušově evangeliu. Zázračně zářící 
hvězda ukazovala třem mudrcům cestu z 
Východu do Betléma, bezpečně je převedla 
přes všechny překážky až k novorozenému Ježíši. Když uviděli Syna Božího, 
padli na kolena a vzdávali úctu Dítěti a jeho matce Marii. Potom předali 
přinesené dary: zlato, kadidlo a myrhu. Zlato označovalo královskou důstojnost, 
kadidlo modlitby a oběti a myrha byla znamením člověčenství. Aby unikli hněvu 
krále Heroda - byli varováni pokynem z nebes - vrátili se Kašpar, Melichar a 
Baltazar do své země jinou cestou - vyhnuli se Jeruzalému. 
Další životní příběhy Tri králů známe  jenom z legend. Apoštol Tomáš je údajně 
vysvětil na biskupy. Po mnoha letech úspěšného misionářského působení zemřeli 
několik dní po sobě. Podle legendy byli také pohřbeni ve společném hrobě. 

Viditelným důkazem úcty k Třem 
králům je jednak nádherný zlatý 
relikviář v kolínském dómu z dílny 
Mikuláše z Veronu, jednoho z ne-
slavnějších zlatníků středověku, a 
jednak obrovský římský sarkofág 
v milánském kostele sv. 
Eustorgia. Legenda vypráví, že 
císařovna Helena vyzvedla 
ostatky Kašpara, Melichara a 

Baltazara a později je darovala biskupovi Eustorgiovi z Milána, protože o ně 
císařovnu prosil Protasius, Eustorgiův nástupce na biskupském stolci, nechal 
pro ostatky zřídit kamenný sarkofág, který nechal postavit nad Eustorgiovýn 
hrobem. Prázdný sarkofág je dnes v kapli Tří králů, napravo od presstáře,  ve 
stavebně zajímavě řešeném kostele sv. Eustorgia. Kostel je na stejnojmenném 
náměstí v jižní části milánského městského centra.  
 



Úcta a tradice:  až do 18. 
století byly ostatky Tří králů 
cílem nejvýznamnějších poutí 
Západu. Až do dnešní doby se 
ke třem mudrcům upíná 
mnohde lidová víra. 
„T říkrálové" požehnání má od 
domu vzdálit neštěstí; 
především na vesnicích je ještě 
obvykle, že pán domu v před-
večer 6. ledna napíše na rám dveří iniciály jmen králů a odpovídající letopočet 
(např. 19+C+M+B+95; písmena C, M. B bývají též odvozena ad věty „Christus 
Mansionen Bene- Jicat", Kriste požehnej byt). Paní domu zase na mnoha 
místech vykouří všechny místnosti. Mnoho hostinců má název odvozen od Tří 
králů: Mouřenín. Hvězda. Koruna. I ve městě se zachoval zvyk zpěváků, kteří 
chodí od domu k domu a prosí o dar. Na ochranu před špatným počasím má 
mnoho kostelů zvony s počátečními písmeny Tří králů.  Centrem uctívání Tří 
králů bylo a je město Kolín; mimo toto město nebyl kult Tří králů jako svatých 
nikdy oficiálně uznán. 
 

 
 
Znázorňování: obrazy Tří králů 
jsou především v Kolíně, díky tradi-
ci uctívání; jejich obrazy nebo 
symbolické znaky jsou mimo jiné na 
městských branách, na důležitých 
budovách, na městských pečetid-
lech, na erbech a dokonce na řetězu 
starosty. Na pohlednicích vidíme 
Tři krále v oblacích nad městem. 
Na obrazech Tři králové často 
vzdávají úctu Děťátku v jeslích. 
Jeden z nich má většinou černou 
barvu pleti. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Slavnost Zjevení Páně a připomínka "Tří králů" -mocní a učení vzdělanci se 
nachází u Kristových jeslí, klanějí se mu prostí i ti, co vládnou, pokud jejich 
srdce není zatíženo věcmi, které brání v poznávání Boha. Poznávají jej ti, kdo 
mu otevírají svá srdce.  
Hlavní svědectví svatých tří králů je v jejich hluboké a obětavé víře, pro kterou 
se stali prvními zvěstovateli narození Božího Syna, našeho Vykupitele z hříchů. 
Dary - zlato, kadidlo a myrha -  představují i symbolické vyznání: důstojnost 
královskou, přirozenost božskou a úděl přirozenosti lidské. I dnes se někteří lidé 
nedají ničím zastrašit a nehledají nic než pravdu. Takoví byli mudrci, ptali se 
mocného, ale marně. Neboť mocní - jako Herodes - se bojí pravdy. Cizinci však 
pravdu našli a poklonili se dítěti na klíně matky. Poznali v něm Tvůrce pokoje 
světa. K němu je dovedla hvězda, kterou následovali navzdory všem překážkám. 
Ale hvězda září stále znovu.  
 
Bože, tys svou milostí přivedl tři mudrce cestou za hvězdou k poznání Tvého 
jednorozeného Syna. Veď i nás, kteří tě poznáváme ve světle víry, k důvěrnému 
spojení s tebou a k blaženému patření na tvou slávu. Amen  


