
Ruce pro Pražské Jezulátko 
 

 Uprostřed Evropy leží malá země, která bývala 
kdysi slavným Českým královstvím. Byla to bohatá 
země a toužili ji dobýt všichni mocní vládcové sous-
edních zemí. Nejvíc je lákalo překrásné sídelní 
město Praha. Bylo jako z pohádky – kamenné a ježa-
té zlatými věžemi. A právě stověžatou Prahu si 
vybralo za svůj domov malé Jezulátko. 

 I když do Čech připutoval malý Ježíšek až ze 
Španělska, začali mu lidé říkat Pražské Jezulátko. Jen 
co se usadilo v malebném klášteře pod Pražským 
hradem, hned poznalo, jak těžce se tu lidem žije. 
Sotva jedna válka skončila, začala jiná. Války 
nepřinášejí lidem nikdy nic dobrého. Jenom bídu, 
hlad, zlé nemoci a smrt. Ubozí Pražané přicházeli 
stále častěji k svatému děťátku s prosbami o po-
moc. A začaly se dít neobyčejné věci. 

 Jenže tehdy do Čech znovu vtrhla krutá válka. 
Cizí vojáci nešetřili nikoho ve městě. Vpadli i do klá-
štera Pražského Jezulátka a uloupili všechno, co unesli. Pražské Jezulátko pro ně bylo jen směšnou 
panenkou. Nevěřili na jeho zázraky. Jeden divoký voják mu uťal ruce a pohodil na hromadu smetí. 

 Když vojsko po čase odtáhlo, bratři karmelitáni se začali vracet do kláštera. Marně však Jezulátko 
hledali. Otec Cyril, který se o vzácnou sošku dříve staral, se trápil ze všech nejvíc. Dokud ho nenaj-
deme, lidem se zle povede. Nemá nás kdo ochraňovat. Věru, zlá bída si zase našla cestu do města. 

Plenilo ho jedno nepřátelské 
vojsko za druhým. Na Prahu se 
snesla černá smrt a lidé umírali 
na mor. 

 Jednou večer se Otec Cyril 
pokorně modlil v setmělém ko-
stele. Náhle jako by zaslechl 
dětský pláč. Nikoho však 
v kostele neviděl. Pátral všude – 
až za troskami oltáře v hromadě 
smetí spatřil zlaté vlásky Jezulát-
ka! Opatrně odhrnul suť a ra-
dostně je přitiskl k srdci. Dětský 
nářek však neustával. 
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 Podívej, nemám ruce. Mějte se mnou slitování. Teď 
teprve si Otec Cyril všiml, jak zle zřízené je svaté děťátko. 

 Vraťte mi ruce a já vrátím mír a pokoj do města. 

 Otec Cyril smutně potřásl hlavou. V klášteře neměli 
peníze ani na jídlo. Nové ruce pro Jezulátko nebylo čím zapla-
tit. Přesto Ježíška v kostele vystavil tak, jak byl. Třeba se nad 
ním nějaké dobré srdce smiluje. Jednoho dne zavítal do koste-
la starý vojenský vysloužilec. Zmrzačené Jezulátko mu připom-
nělo všechny bezruké a beznohé děti, které za svůj dlouhý vo-
jenský život viděl. Pokorně se před ubožátkem sklonil. Sáhl do 
kapsy a celou svou válečnou kořist mu položil k nohám.  

 Ráno našel překvapený Otec Cyril u Jezulátka váček plný 
zlaťáků. Honem pospíchal do města pro nějakého šikovného 
umělce. Jezulátko bude zase mít čím žehnat těžce zkoušeným 

Pražanům. Sochař si s měkkým voskem uměl po-
radit. Uhnětl pár hezkých rukou a připevnil je 
k tělu. Vzal odměnu za dobrou práci a šel. 

 Jaké však bylo zděšení Otce Cyrila, když 
druhý den Jezulátko ruce nemělo! Honem běžel 
pro sochaře, aby nedbalou práci opravil. Nazítří 
ráno však stálo Jezulátko na oltáři bez rukou. Povo-
lali tedy nejlepšího sochaře z celé Prahy, ale ráno 
bylo Jezulátko zase bezruké. 

 Jednou v deštivém podvečeru zaklepal na 
bránu kláštera neznámý mladík. Plaše se nabídl, že 
Jezulátko uzdraví. Otec Cyril nevěřil, že by to 
dokázal, avšak chlapcovy oči ho přesvědčily. Cizí 
umělec vzal jemně malého Ježíška do rukou. Sou-
citně si prohlížel jeho rány, jako by to nebyl sochař, 

ale lékař, který přišel uzdravit nemocné děcko. A od-
padlé ruce jako by Jezulátku samy od sebe přirostly! 

 Ráno nemohl Otec Cyril dospat. Ještě před 
svítáním běžel do kostela. Dítě mělo obě ruce! 
Pozdviženou pravicí usměvavě žehnalo všem 
příchozím. Otec Cyril padl na kolena a vděčně děko-
val za uzdravení malého Ježíška. Po celém městě hle-
dal cizího sochaře, aby mu vyplatil zaslouženou od-
měnu. Mladík však nebyl k nalezení. Kdo jen to byl? 
Prý anděl, který přilétl uzdravit Pražské Jezulátko, 
k němuž lidé byli tak bezcitní. 
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