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1 V SÍLE DUCHA SVATÉHO. Vznik a základy života církve 

 

Cíl tématu: 

Žák na základě novozákonních událostí popíše vznik církve a základy 

života křesťanů; jednotlivé události zařadí časově i geograficky. Je 

motivován k rozvíjení své osobnosti a svých vztahů na základě 

křesťanských hodnot. 

Časová dotace 

2–4 vyučovací hodiny 

 

Metodika 

Uvedení 

V letošním roce se budeme věnovat dějinám církve. Nebudeme je 

probírat chronologicky, ale jako 9 průřezových témat. Každému 

tématu budeme věnovat několik hodin. První téma zní: vznik a základy 

života církve. 

Aktivita: Katecheta může téma začít metodou BRAINSTORMING na 

otázku: „Co všechno se vám vybaví, když se řekne církev?“ Vysvětlení 

metody zde. 

Odpovědi žáci zapisují např. na flipchart. Katecheta odpovědi žáků 

nehodnotí, může se k nim vrátit na konci hodiny, tématu nebo školního 

roku, kdy žáci sami své odpovědi revidují: doplňují, vyškrtávají, 

upřesňují. 

 

 

 

 

https://100metod.cz/post/156135339264/2brainstorming
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Téma 

První hodina začíná opakováním toho, co žáci vědí o Ježíši, jeho životě 

a poslání. Na toto opakování navazuje vlastní téma vzniku a života 

církve. Žáci se tak mají naučit vidět život církve v širších souvislostech. 

Aktivity 

Žáci mohou pracovat samostatně, ve dvojicích nebo všichni společně, 

nebo katecheta může jednotlivé části aktivit rozdělit skupinám žáků, ti 

pak spolužákům prezentují svoji část, a tak společně poskládají řešení. 

1. Hlavní události Ježíšova života: 

Narození – Bůh se stává člověkem 

Ježíš učí lidi – učí, jak žít hodnoty Božího království 

Poslední večeře – první mše svatá 

Smrt na kříži – Ježíš porazil hřích, smrt, zlo 

Zmrtvýchvstání – Ježíš otevřel lidem dveře k novému životu 

Seslání Ducha Svatého – vznik církve 

Víš, při kterých modlitbách si tyto události připomínáme? Vyznání víry 

a modlitba růžence. 

Katecheta vysvětlí, že při modlitbě růžence nejde pouze o opakování 

zdrávasů, ale o připomínání si důležitých událostí ze života Ježíše 

a Marie a o přemýšlení nad nimi, nad tím, co nám mohou říct do 

našeho života. 

2. Ježíš se narodil v Betlémě. Poté, co Josef zjistí, že mu Herodes usiluje 

o život, uprchne Svatá rodina do Egypta. Jakmile nebezpečí pomine, 

vrací se zpět, ne však do Betléma, ale do Nazareta, kde Maria s Josefem 

bydleli dříve. 
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LETNICE 

Katecheta vede žáky prostřednictvím četby biblického úryvku 

k poznání, že církev vzniká o Letnicích vylitím Ducha Svatého, který dál 

v církvi a mezi lidmi působí. Katecheta je vede k porozumění tomu, že 

Duch Svatý způsobuje vnitřní proměnu člověka, a tedy i proměnu jeho 

života. 

Aktivita 

3. Žáci mohou pracovat ve skupinkách. Katecheta vede žáky 

k objevení skutečnosti, že Duch Svatý proměňuje život člověka. 

b) Doplnění tabulky: 

Apoštolové: ustrašení, schovaní × promlouvali k lidu 

Petr: zradil Ježíše × odvážně kázal 

Lidé: posmívali se apoštolům × přijali křest 

c) Toto zamyšlení si žáci mohou napsat na lísteček (aby byla 

zachovaná diskrétnost), ten si pak schovají a doma se k němu mohou 

vrátit. Mohou se pomodlit k Duchu Svatému podle karty v učebnici. 

Práce s mapou: Žáci si dokážou představit, kde leží Jeruzalém. 

Společně si připomínají, kde se v SZ a NZ píše o Jeruzalémě, přemýšlejí, 

jestli o Jeruzalémě slyšeli něco i z dalších dějin či ze současnosti, zda 

znají někoho, kdo tam byl… Doplní si informace z karty Jeruzalém. 

Obrázek Jeruzaléma z Ježíšovy doby: 

https://sitviry.cz/baptiste/velikonoce-mapa-jeruzalema/ 

 

ŽIVOT KŘESŤANŮ 

Katecheta opět připomene, že Duch Svatý proměňuje životy křesťanů: 

prvně skrze křest (viz kartu), a dále své dary rozvíjí u těch, kteří s ním 

chtějí ve svých životech spolupracovat. 

https://sitviry.cz/baptiste/velikonoce-mapa-jeruzalema/
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Následující texty úkoly uvádějí žáky do podstaty života křesťanů: život 

ze křtu, slavení eucharistie a láska projevená skutky. Takovým životem 

žili křesťané v prvních společenstvích a měli by jím žít křesťané i dnes. 

Aktivity 

1. Napiš 4 hlavní rysy života křesťanů: 

1) apoštolské učení 

2) společenství 

3) lámání chleba a modlitby 

4) společný majetek 

2. a 3. Tyto aktivity vedou žáky k promýšlení křesťanských hodnot 

vděčnosti a praktickému projevování lásky v jejich vlastním životě. 

 

CÍRKEV DNES 

První část stránky akcentuje téma misijního poslání. Katecheta vede 

žáky k objevení misijního poslání, které se týká každého křesťana, 

a tedy i jich samotných. Toto poslání je možné (a dokonce i důležité) 

provádět i v jejich životním prostředí. Připomene jim papeže Františka 

a jeho povzbuzování k radostnému aktivnímu křesťanství. Představí 

jim exhortaci Evangelii Gaudium a vysvětlí, co je to za text. 

Aktivity 

4. Žák si uvědomí, že své misijní povolání může vykonávat 

„obyčejným“ způsobem. Na základě seznamu hodnot přemýšlí nad 

svou cestou. 

5. Cílem této aktivity je, aby si žáci prostřednictvím úkolů dokázali 

představit rozčlenění místní církve a přiblížili se jí. 

 

 



5 
 

PŘIPOMEŇ SI 

Kdo je Ježíš z Nazareta? Boží Syn, pravý Bůh a pravý člověk. 

Které místo a jaká událost se pojí se začátkem života církve? Seslání 

Ducha Svatého, Jeruzalém. 

Co působí Duch Svatý v životech věřících? Proměnu srdce, proměnu 

životního stylu. 

Co je součástí životního stylu křesťanů? Život z Ducha Svatého, život ve 

společenství, slavení mše svaté, osobní modlitba, pomoc druhým lidem, 

radost, misie… 

Doplňující roční aktivita: „Deník radosti“ 

Typickým rysem života křesťanů by měla být radost. Tato aktivita má 

rozvíjet citlivost na každodenní radosti a také citlivost ve vnímání 

druhých lidí a jejich nastavení. 

Žáci (i učitel) si vyrobí „Deník radosti“ (min. na měsíc), do kterého si 

každý den zapíšou, co jim udělalo radost nebo komu ji oni udělali. 

V následujících hodinách bude probíhat za každý týden reflexe. 

 

 

2 SVĚDKOVÉ VÍRY. Pronásledování křesťanů 

 

Cíl tématu 

Žák vysvětlí, proč byli křesťané pronásledováni, a uvede několik 

příkladů. Vybrané události zařadí časově i geograficky a propojí je 

s významnými dobovými osobnostmi. Je motivován chránit si svou 

vnitřní svobodu. 

Časová dotace 

2–4 vyučovací hodiny 
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Metodika 

Uvedení 

Také v následujících hodinách se přesvědčíme o tom, že křesťany 

v jejich životě provázela radost, a to i navzdory tomu, že byli 

pronásledováni. V těchto náročných chvílích bylo důležité, aby o to 

více důvěřovali Bohu ve společenství, ve kterém žili, ale také 

projevovali svou statečnost. My si to zkusíme při následující aktivitě:  

Aktivita: „Běh statečnosti a důvěry“. Min. 8 žáků je rozděleno do 2 řad 

čelem k sobě formou „zipu“, cesta pro běh tvořena rukama 

napřaženýma před sebe, těsně před probíhajícím je děcka zvedají, 

postupné vystřídání všech. Na závěr této aktivity proběhne reflexe 

vedená pozorovatelem – pocity jednotlivců, druhy chování při aktivitě 

+ zopakování myšlenky důvěry ve společenství. 

 

Téma 

Úvodní text + mapa představují šíření křesťanství v prvních staletích. 

Aby si žáci představili, jak rychle se křesťanství šířilo (v té chvíli díky 

apoštolům a jejich žákům a nástupcům), může katecheta žákům 

promítnout následující údaje: 

Západořímská říše: 

r. 100 několik tisíc křesťanů 

r. 200 několik desítek tisíc křesťanů 

r. 300 asi 2 miliony křesťanů 

r. 400 4–6 milionů křesťanů 

Východořímská říše: 

V prvních 3 staletí se nedají provést ani přibližné odhady. 

r. 300 asi 5–6 milionů křesťanů 



7 
 

r. 400 asi 10–12 milionů křesťanů 

Dodá, že v porovnání s počtem obyvatel se jedná o nepatrnou 

menšinu. 

Katecheta také žáky upozorní na to, že první křesťané ještě neměli 

kostely a ke společným modlitbám se scházeli po domech. 

 

ZAČÁTEK PRONÁSLEDOVÁNÍ 

Prvními, kdo pronásledoval křesťany, byli židé. Považovali je totiž za 

sektu. To byl jeden z motivů, proč první křesťané opustili Jeruzalém 

a rozprchli se do celého tehdejšího světa. (Druhým motivem bylo 

dobytí a zničení Jeruzaléma Římany.) Všude, kam přišli, hlásali 

evangelium. 

Práce s mapou: Žáci si do mapy vyznačí Jeruzalém a Řím. Mohou si do 

ní zaznačit i své bydliště. 

Aktivity: 

1. Práce s Biblí: Boží láska má takovou moc, že jednoho 

z pronásledovatelů povolala za apoštola: Šavla z Tarsu. Žáci jsou 

prostřednictvím biblického textu uvedeni do události povolání Šavla. 

Katecheta je vede k pochopení Ježíšovy otázky: „Proč mě 

pronásleduješ?“ Šavel nepronásledoval Ježíše, ale křesťany. Ježíš touto 

otázkou dává najevo, že se ztotožňuje s pronásledovanou církví. Pavel 

díky tomuto setkání uvěří v Ježíše jako Božího Syna a Spasitele a stává 

se horlivých apoštolem. 

2. Práce s Biblí: Biblické úryvky představují postoj apoštolů 

k pronásledování. 

2 Kor 11,23–31: Pavel má mnoho důvodů chlubit se, že je vzorným 

křesťanem, chlubí se však svou slabostí; v křesťanství nejsou důležité 
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vnější okolnosti, ale chvíle, kdy si člověk uvědomí svou slabost, protože 

jenom tehdy do ní může pozvat Boží velikost. 

Flp 4,4–9: Výzva k radosti a spravedlivému životu; Bůh má moc vyřešit 

všechny mé starosti. 

Sk 5,40–42: Apoštolové se radovali z toho, že smějí trpět pro Ježíšovo 

jméno. Utrpení z lásky přináší člověku radost. 

1 Petr 1,1–9: Utrpení je jen dočasné, po něm následuje pro věrné 

věčná radost; utrpení můžeme využít k růstu a očišťování naší víry 

a osobnosti. 

Doplňující materiál: Katecheta může pro své další vzdělání či práci 

s žáky využít následující materiál, navržené video nepouští žákům celé, 

ale jenom výsek po uváženém výběhu, po jeho zhlédnutí s nimi 

didakticky pracuje. Nenechává žáky, aby na ně jenom bezduše hleděli!! 

YouTube: Po stopách Pavla (1/20):  

https://www.youtube.com/watch?v=aYc8pKaUOls&list=PLN3JYwex5i

0werR5MTv_oHT4djzf3s3mD 

 

ŘÍMSKÁ ŘÍŠE 

Text uvádí žáky do důvodů, pro které římští císařové pronásledovali 

křesťany. Katecheta řekne žákům, že pronásledování neprobíhalo celé 

4 staletí a po celé Římské říši, ale pouze v některých dobách a bylo 

lokální. Největší pronásledování jsou uvedena v textu. V těchto dobách 

se křesťané museli skrývat a scházeli se tajně, především 

v katakombách. Měli také tajné poznávací znamení: rybu (viz text 

v kartě). 

Katecheta provádí žáky společným hledáním postoje k utrpení: jaký 

postoj mají křesťané k utrpení, kdy je moudré se mu postavit a kdy je 

přijmout, jaký je rozdíl mezi utrpením, které je zlem, a těžkostí, která 

https://www.youtube.com/watch?v=aYc8pKaUOls&list=PLN3JYwex5i0werR5MTv_oHT4djzf3s3mD
https://www.youtube.com/watch?v=aYc8pKaUOls&list=PLN3JYwex5i0werR5MTv_oHT4djzf3s3mD
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je cestou k většímu dobru (např. je pro mě těžké učit se slovíčka do 

angličtiny, ale když se přemůžu, stane se pro mě tento čas obohacením, 

protože se naučím něčemu novému). Vede je k tomu, aby sami byli 

schopni formulovat své odpovědi. 

Doplňující materiál: Římská kultura a kultura Langobardů (témata 

sv. Anežka, katakomby, kostel sv. Anežky): 

https://www.youtube.com/watch?v=AhYXcwbGVL4&list=PLRA6xQ6n

GxVjADaK83Ks6iZX7a60mEqzR&index=6 

 

MODERNÍ OBDOBÍ 

Text uvádí žáky do největších pronásledování křesťanů v moderní době 

na evropské půdě. Pokud se žáci neorientují v těchto historických 

etapách, katecheta je stručně uvede do kontextu. 

Aktivita 

1. Žáci poznávají vybrané české osobnosti, které zažily pronásledování 

či věznění pro svou víru, ony si však přesto dokázaly uchovat vnitřní 

osobní víry a aktivně se podílely na křesťanské misii. Katecheta může 

žáky upozornit na tyto zajímavosti: Zvěřina (stejně jako mnoho 

dalších) – nenechal se zlomit k zatrpklosti  a nenávisti; Vaško (stejně 

jako mnoho dalších) – ve svých vzpomínkách píše o tom, že cítil hrdost, 

že může trpět za svou víru, namísto toho, aby čekal, že se za něj budou 

jeho přátelé modlit, když je ve vězení, modlil se on za ně. 

Žák přemýšlí nad životem a dílem těchto osobností a formuluje, čeho 

si na nich nejvíce váží. 

Katecheta propojí látku s minulou: Stejně jako v prvních staletích se 

křesťané scházeli tajně, po domech, pronásledovatelé zavírali aktivní 

kněze i laiky, ničili jejich knihy a vůbec všechen tisk (počítače a internet 

u nás ještě nebyly). 

https://www.youtube.com/watch?v=AhYXcwbGVL4&list=PLRA6xQ6nGxVjADaK83Ks6iZX7a60mEqzR&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=AhYXcwbGVL4&list=PLRA6xQ6nGxVjADaK83Ks6iZX7a60mEqzR&index=6
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Doplňující materiál: 

Josef Beran: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2430967-kardinal-

beran-muz-svedomi-ktery-v-boji-za-sve-idealy-prisel-o-svobodu-i-

vlast 

Příběh Oty Mádra z cyklu Příběhy 20. století: 

https://www.youtube.com/watch?v=UK1QUs6Ngrs 

Růžena Vacková: https://edu.ceskatelevize.cz/video/4300-ruzena-

vackova-nepohodlna-spionka-vatikanu?vsrc=tema-

doporucene&vsrcid=moderni-doba-ceske-dejiny (např. od min. 6:36) 

 

DNEŠNÍ SVĚT 

Text uvádí žáky do skutečnosti, že křesťané po celém světě jsou stále 

pronásledováni. Seznamuje je a organizacemi a aktivitami, které se 

zasazují o ukončení pronásledování křesťanů. 

Aktivity 

2. Práce s časovou osou. 

3. Žáci společně uvažují, jaký je rozdíl mezi jednotlivými situacemi a jak 

by se v nich zachovali. Katecheta se zde může také zastavit 

u problematiky kyberšikany, sextingu apod. Zpracované materiály pro 

tato témata nalezne zde: https://o2chytraskola.cz/#online-

bezpecnost 

 

VNITŘNÍ SVOBODA 

Žáci uvažují nad tím, že ve svobodném světě je spousta věcí, které nás 

mohou připravit o naši vnitřní svobodu: touha nakupovat, mít luxusní 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2430967-kardinal-beran-muz-svedomi-ktery-v-boji-za-sve-idealy-prisel-o-svobodu-i-vlast
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2430967-kardinal-beran-muz-svedomi-ktery-v-boji-za-sve-idealy-prisel-o-svobodu-i-vlast
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2430967-kardinal-beran-muz-svedomi-ktery-v-boji-za-sve-idealy-prisel-o-svobodu-i-vlast
https://www.youtube.com/watch?v=UK1QUs6Ngrs
https://edu.ceskatelevize.cz/video/4300-ruzena-vackova-nepohodlna-spionka-vatikanu?vsrc=tema-doporucene&vsrcid=moderni-doba-ceske-dejiny
https://edu.ceskatelevize.cz/video/4300-ruzena-vackova-nepohodlna-spionka-vatikanu?vsrc=tema-doporucene&vsrcid=moderni-doba-ceske-dejiny
https://edu.ceskatelevize.cz/video/4300-ruzena-vackova-nepohodlna-spionka-vatikanu?vsrc=tema-doporucene&vsrcid=moderni-doba-ceske-dejiny
https://o2chytraskola.cz/#online-bezpecnost
https://o2chytraskola.cz/#online-bezpecnost
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či pořád nové věci, zážitky, touha se jenom bavit, nemít za nic 

zodpovědnost…. 

Aktivita 

4. Žáci uvažují nad tím, co všechno může ohrožovat jejich svobodu, 

např. kdy se odpočinek mění na lenost, občasná dobrota za obžerství, 

které aktivity jim přinášejí opravdový odpočinek (zaběhat si) a které je 

uvádějí ještě do větší únavy (sledování seriálů). 

Doplňující aktivita: Žáci prostřednictvím METODY 365 hledají způsoby, 

JAK SI UCHOVAT VNITŘNÍ SVOBODU. Popis metody zde. 

V této souvislosti může katecheta zmínit také problematiku 

pornografie. Může mu pomoci některé z následujících videí: 

Jak nás ovlivňuje sledování porna: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmKe7Tb1LxY&t=149s 

Porno. Orientační dny: 

https://www.youtube.com/watch?v=ig3kVqiqVIA 

Nebo příběhy a informace zveřejňované na webu NEPORNU: 

https://nepornu.cz/ 

 

PŘIPOMEŇ SI 

Kdo pronásledoval křesťany v prvních 4 staletích a proč? Nejprve židé, 

poté pohanští vládci. Jedni i druzí měli křesťany za nebezpečné sektáře, 

kteří svou jinou vírou ohrožují společnost. 

Jak reagovali apoštolové na pronásledování? Žáci hledají vlastní 

odpověď, např. rozutekli se, schovávali se, scházeli se ve společenství 

křesťanů, scházeli se tajně, měli radost, že mohou trpět pro Ježíše, psali 

povzbuzující dopisy, působili jako horliví misionáři, nechali se vést 

Duchem Svatým. 

http://www.estudovna.cz/js-int/estudovna/fileman/Uploads/%C5%99por_05_Metoda_635.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZmKe7Tb1LxY&t=149s
https://www.youtube.com/watch?v=ig3kVqiqVIA
https://nepornu.cz/
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Kdy a kde byli křesťané pronásledováni v moderních dějinách? 

Francouzská revoluce, nacismus, komunismus. 

Co ohrožuje vnitřní svobodu člověka dnes: Konzumní společnost; dále 

konkretizují žáci opět sami. 

 

 

3 ZROZENÍ NOVÉ EVROPY. Christianizace Evropy. 

 

Cíl tématu 

Žák uvažuje o vybraných momentech christianizace Evropy: 

křesťanství za vlády císaře Konstantina, v době tzv. stěhování národů, 

příchod křesťanství na území Moravy a Čech. Jednotlivé události zařadí 

časově i geograficky, propojí je s významnými osobnostmi a ocení 

moudrost jejich jednání. 

Časová dotace 

3–4 vyučovací hodiny 

 

Metodika 

Uvedení 

V následujících hodinách se budeme věnovat pronikání křesťanství do 

jednotlivých částí jižní, západní a střední Evropy. Byla to doba, kdy se 

v Evropě mísily různé kultury. Pro křesťany bylo důležité, aby uměli 

dobře naslouchat a předávat důležité informace. Museli se naučit 

spolupracovat, aby mohli pomáhat při propojení jednotlivých národů, 

aby společně budovali novou Evropu. Některé z těchto dovedností si 

vyzkoušíme při následující aktivitě: 
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Aktivita: „SketchRun“ − min. 2 týmy po 3; 1 živý zdroj pojmů ve 

vzdálenosti 30–50 m; členové týmu se střídají v běhu za pojmy, vždy 

1 běží, zjistí pojem a ostatním členům týmu jej „předá“ náčrtkem, 

kresbou na týmový papír min. A3, nesmí mluvit, jen souhlas/nesouhlas 

hlavou; jakmile je pojem uhodnut, běží další člen týmu pro další pojem, 

přičemž zdroji pojmů hlásí pořadové číslo pojmu, aby zdroj věděl, jaký 

další pojem tomu kterému týmu ukázat, počet pojmů min. 10, výběr 

by měl souviset s probíraným tématem, ukončení buďto předem 

oznámeným časovým limitem, nebo okamžikem, kdy jeden z týmů 

vyčerpá všechny pojmy. Následuje společná kontrola pojmů a reflexe 

aktivity. Pomůcky: papíry pro kresby, tužky, seznam pojmů řazených 

v řádcích pod sebou + stínítko, aby byl ukazován vždy jen jeden pojem, 

stopky. 

 

Téma 

Úvodní text naznačuje, že 4. století bylo zásadním obdobím pro další 

vývoj Evropy i křesťanství. Křesťanství přestalo být pro říši 

nepřátelským pronásledovaným náboženstvím a naopak začalo být 

prosazováno. Křesťané se již nemuseli schovávat před 

pronásledovateli, ale v této době „blahobytu“ museli dbát na to, aby 

si uchovali svou opravdovost. 

 

ZA VLÁDY CÍSAŘE KONSTANTINA 

V této době křesťané požívali velké výsady, ale současně s sebou 

„podřízenost“ císaři nesla určitá rizika. 

Aktivity 

1. Žáci diskutují nad tím, které změny byly prospěšné a které 

problematické. Žáci se ve svých názorech nemusejí shodnout. 

S respektem naslouchají i jiným názorům, než mají oni sami. 
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Prostřednictvím metody DISKUSNÍ PAVUČINA (popis metody zde) se 

žáci mohou zamýšlet nad otázkou: Byla „přízeň“ císaře Konstantina pro 

křesťanství prospěšným krokem? 

Katecheta může společné přemýšlení uzavřít myšlenkami: Křesťané 

získali svobodu, která nabízela nové možnosti, ale měla i svá omezení. 

možnosti: svobodné prožívání víry, shromažďování, slavení, učení, 

misie, finance pro charitu, v neděli nemusí pracovat, ale mohou ji 

slavit jako den Ježíšova vzkříšení;  

rizika: ke křesťanství se mnoho lidí začne hlásit ze zištnosti, aby se 

dostali do úřadů, hrozí zvlažnění či formální prožívání víry; biskupové 

v roli státních úředníků ztrácejí svobodu. 

Císař ve své snaze pomoci církvi často překračoval hranici svých 

kompetencí a měl tendence ji celou řídit, usměrňovat a korigovat, 

prostě se v ní projevovat panovnicky. Proto jej někteří historikové 

podezřívají z toho, že podpora křesťanství byla jenom politickým 

kalkulem, jak ideologicky sjednotit tak velkou zemi a získat ještě větší 

moc. Jiní tvrdí, že jeho konverze ke křesťanství byla upřímná, což 

dokazují mnohé jeho kroky, a prostě se jenom dál projevoval jako 

panovník, protože to zkrátka jinak neuměl. Tato negativní stránka 

propojování života církve s politikou se pak vine i dalšími dějinami až 

do současnosti. 

Práce s mapou. Katecheta prostřednictvím práce s mapou a kartami 

uvede žáky do historických souvislostí: existence patriarchátů, 

rozdělení římské říše (což znamená rozdělení světa na Východ a Západ; 

o pár století později se také církev dělí na východní a západní; východní 

má centrum právě v Konstantinopoli – městě, které založil císař 

Konstantin jako „nový Řím“). 

 

 

https://www.mendelova.cz/files/posts/150/files/diskusni_pavucina.pdf
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NOVÝ POHYB EVROPOU 

Sotva pominulo nebezpečí pronásledování, objevilo se další v podobě 

valících se hord tzv. barbarských kmenů. V této době neklidu se 

projevila moudrost církve a biskupové se stávali morálními, ale také 

politickými autoritami. Byla to doba mnoha svatých biskupů. Díky 

jejich moudrému jednání, kdy jednak plnili roli diplomatů, jednak 

hlásali evangelium také nově příchozím „barbarským“ kmenům, 

Evropa nebyla zničena, ale začíná nový život. Žáci mohou vzpomínat, 

co slyšeli o stěhování národů v dějepise. Přemýšlejí, jestli znají nějaké 

světce z tohoto období a co o nich vědí. 

Aktivity 

3. Doplň tabulku: 

Germáni – hledali nová území, bojovali, plenili města 

Majetní Římané – utíkali z měst, zříkali se své zodpovědnosti 

Biskupové – převzali zodpovědnost za bezpečný život lidí ve městech, 

svým životem byli příkladem 

Papež Lev – vedl diplomatická jednání s nepřáteli 

Verena – s láskou pečovala o všechny, kdo její péči potřebovali, i když 

to byli nepřátelé 

Martin – jako biskup hlásal evangelium Galům a povzbuzoval ve víře 

místní křesťany 

 

MISIE SLOVANŮ 

Přestože Cyril a Metoděj nebyli prvními misionáři na našem území, 

jejich mise měla pro naše předky i mnoho dalších slovanských kmenů 

zásadní vliv. 
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Katecheta uvádí žáky do pochopení geniality této mise, která stála na 

prahu slovanské kultury, byla svou snahou o propojení východního 

a západního křesťanství vizionářská a je tímto inspirativní pro 

současnost. 

Aktivity 

Katecheta může na úvod pustit žákům Otčenáš ve staroslověnštině: 

https://www.youtube.com/watch?v=4JrvOMN4Q7U. Žáci mají za úkol 

zachytit a napsat si jedno slovo, kterému nerozumí, a odhadnout, co 

znamená. Po doznění skladby žáci hádají, co to bylo za skladbu a proč 

jí začíná tato hodina. 

1. Práce s časovou osou. 

2. Práce s mapou: 

Místa spojená s působením Cyrila a Metoděje: Konstantinopol, 

Chazarská říše, Velehrad, Řím. 

Písma: hebrejština – Jeruzalém; alfabeta – Athény; latinka – Řím; 

hlaholice – Konstantinopol/Velehrad. 

3. Nápisy podle pořadí jsou psány těmito písmy: 

- hlaholice 

- hebrejština 

- latinka 

- alfabeta 

4. Katecheta upozorní žáky na to, že hlaholice je stavěná pro 

staroslověnštinu, proto v ní nepůjde zapsat jakékoliv české slovo. 

Povzbudí je, ať se snaží sestavit takové slovo, které v hlaholici zapsat 

jde. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4JrvOMN4Q7U
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Na závěr hodiny katecheta žákům připomene, jakým způsobem došlo 

k rozdělení „světa“ na Východ a Západ, a přivede je k tomu, aby si 

dokázali tyto souvislosti propojit s cyrilometodějskou misí. Přivede je 

k pochopení významu cyrilometodějské mise pro dnešní společnost. 

Téma cyrilometodějské mise mohou žáci shrnout prostřednictvím 

metody PĚTILÍSTEK. Popis metody zde. 

 

ČECHY 

Do Čech první zprávy o křesťanství dorazily koncem 8. století. Avšak 

k jeho přijetí došlo až za vlády knížete Bořivoje, který na území Čech 

povolal kněze z cyrilometodějské mise. Ti zde zakládali kostely a také 

školu. V ní byl vzdělán další významný kníže, Václav. 

Katecheta přivádí žáky k uvědomění si, že historie Čech se začíná psát 

ve chvíli, kdy přijímají křesťanství. Až z této doby máme dochovaná 

konkrétní jména a v této době se Čechy (pomalu) začínají zařazovat 

jako partner do již křesťanské Evropy, v této chvíli se začíná v Čechách 

rozvíjet kultura, jak ji známe dnes (např. písemnictví prostřednictvím 

legend). Mezi nejstarší památky této doby patří palladium, kostely 

sv. Klimenta a Panny Marie a legendy, do této doby sahají dějiny 

pražské katedrály. 

Aktivity 

1. Aktivita vede žáky k porozumění žánru legendy a seznámí je 

s pověstí o sv. Ludmile. 

2. Proč křesťané prosí o pomoc lidi, kteří již zemřeli? Věří, že jejich život 

pokračuje v nebi. Měli s nimi dobrou zkušenost za jejich života na zemi, 

protože mnoha lidem pomáhali, a četné zázraky potvrzují, že dokážou 

pomáhat i nadále. Někteří křesťané se ptají, proč neprosit o pomoc 

rovnou Boha. Je určitě důležité rozvíjet osobní vztah s Bohem; když jej 

pak potřebujeme o něco prosit a poprosíme nějakého světce 

https://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/18339/PETILISTEK.html
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o přímluvu, je to, jako bychom před Bohem stáli už dva. I mezi žijícími 

na zemi se často stává, že když jednoho něco trápí, prosí kněze či 

zbožného člověka, aby se za něj modlil. Také novozákonní texty 

k těmto společným přímluvným modlitbám povzbuzují. 

3. Žáci se prostřednictvím této aktivity rámcově seznámí se světci, kteří 

stáli na počátku křesťanství v Čechách. 

 

PŘIPOMEŇ SI 

Které události vedly k rozšíření křesťanství po Evropě? I zde je 

možných více odpovědí, např. konverze vládců, dobře uchopená misie, 

která podporovala rozvoj lidí, silné, inteligentní a hluboce věřící 

osobnosti, schopnost dialogu a spolupráce; žáci mohou konkretizovat 

či zobecňovat dle své úrovně myšlení. 

Které osobnosti a jak přispěly k šíření křesťanství mezi Slovany? Žáci 

opět odpověď formulují vlastními slovy. Mohou ji hledat společně, 

např. tím, že si společně opakují látku. 

 

 

4 KLÁŠTERNÍ SPOLEČENSTVÍ. A jejich vliv na rozvoj 

evropské kultury 

 

Cíl tématu 

Žák vyloží, jak vzniklo poustevnictví a mnišství a jakými hodnotami se 

vyznačovalo. Poznává, jaký přínos měla mnišská a jiná klášterní 

společenství na rozvoj evropské kultury, přemýšlí nad hodnotou 

společenství a nad tím, k čemu jej může život klášterních společenství 

inspirovat. 
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Časová dotace 

4–5 vyučovacích hodin 

 

Metodika 

Uvedení 

Začínáme velkou kapitolu z církevních dějin, ve které uvidíme, jak 

důležitou hodnotou je společenství. Žáci mohou na úvod uvažovat nad 

otázkou: „Co pomáhá životu lidí ve společenství?“ Mohou pracovat 

metodou BRAINWRITING (popis metody zde) nebo METODOU 635 

(popis metody zde). Na konci probraného tématu své výtvory mohou 

doplnit a dále pomocí jedné z metod uvažovat nad tím, co přináší život 

ve společenství. 

 

Téma 

Úvodní text. Poustevnictví, mnišství a řeholní život se zrodily z touhy 

mnoha lidí po intenzivním životě s Bohem. Tito lidé současně vnímali, 

že předpokladem k tomuto životu je očištěné srdce. 

 

POČÁTKY POUSTEVNICTVÍ A MNIŠSTVÍ 

Poustevníci jsou předchůdci mnichů a vůbec všech zasvěcených osob. 

Slovo poustevník (řec. eremita) má kořen ve slově poušť (řec. eremos). 

Je to člověk, který se rozhodl žít na opuštěném místě (často to byla 

poušť, ale např. český poustevník sv. Prokop žil v lese), aby mohl celý 

svůj život zaměřit plně na Boha. Postupně mezi poustevníky začaly 

vynikat významné osobnosti a kolem nich se začali sdružovat muži, 

kteří chtěli, aby se tito zkušení a moudří poustevníci stali jejich učiteli. 

Ti největší z nich si uvědomili, že by bylo nejlepší, aby tito lidé, kteří 

mají stejnou touhu zasvětit svůj život Bohu, žili společně. A tak začaly 

https://100metod.cz/post/156755465614/3-brainwriting
https://www.svetproduktivity.cz/slovnik/635.htm
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vznikat nejprve obce anachoretů (poustevníci žijí ve svých 

poustevnách, řídí se společnou řeholí) a později kláštery 

(mniši/cenobité žijí ve společenství dalších mnichů v jednom domě). 

Inspirace pro další vzdělání katechety: „Následováníhodní: svatý 

Antonín Poustevník“: (https://www.youtube.com/watch?v=8-

QFldbYq4U&list=PLTQGSHaqJshDMFOpjbj_ZQJEwWUUHyPxY) 

Aktivita 

1. Žák se zamýšlí nad poselstvím Antonínovy rady. Řešení: „Nikomu 

nevyčítej jeho slabosti.“ Žáci společně přemýšlejí nad smyslem této 

rady, nad tím, zda je tato rada pro dnešní společnost užitečná a jak 

nebo jestli je užitečná pro jejich život. Pracovat mohou pomocí metody 

BZUČÍCÍ SKUPINY (žáci nejprve zpracují odpověď na téma ve dvojici 

(3 min.), poté vytvoří čtveřici (3 min.), v níž si sdělí své závěry, a 

propracují je ve společné řešení, poté se mohou seskupit do skupinek 

po 8 žácích a opět propracovat společné řešení (3 min.). To mohou 

ostatním skupinám prezentovat: s komentářem zapsat na tabuli. 

Společný život mnichů v klášterech i život křesťanů podle stejných 

hodnot podporovali také biskupové. Mezi nimi také významní 

biskupové severní Afriky: Sv. Atanáš byl žákem sv. Antonína a ve 

33 letech se stal biskupem egyptské diecéze. Sepsal jeho životopis 

(Život sv. Antonína Poustevníka), který se měl stát současně učebnicí 

opravdového křesťanského života. 

Sv. Melánie. Více informací zde: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mel%C3%A1nie_Mlad%C5%A1%C3%AD 

Aktivity 

2. Žáci mohou pracovat ve dvojicích, v nichž si rozdělí práci. 

3. Řešení: Lectio divina. Žáci se seznamují s metodou lectio divina, 

kterou si společně také mohou vyzkoušet. 

https://www.youtube.com/watch?v=8-QFldbYq4U&list=PLTQGSHaqJshDMFOpjbj_ZQJEwWUUHyPxY
https://www.youtube.com/watch?v=8-QFldbYq4U&list=PLTQGSHaqJshDMFOpjbj_ZQJEwWUUHyPxY
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mel%C3%A1nie_Mlad%C5%A1%C3%AD
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4. Práce s časovou osou a mapou: Žáci si probrané osobnosti zaznačí 

do časové osy a na mapu. 

 

ZÁKLADY ZÁPADNÍHO MNIŠSTVÍ 

Západní mnišství je zásadně ovlivněno Řeholí sv. Benedikta. Katecheta 

seznámí žáky s osobností Benedikta a jeho sestry Scholastiky. 

Klášter Monte Cassino na Youtube: MONTE CASSINO ABBEY via 

DRONE 4K: https://www.youtube.com/watch?v=5O78kEFrj4I 

Starším žákům může katecheta vysvětlit, jakým způsobem vznikl řád 

cisterciáků a trapistů. Žáci prostřednictvím karty REFORMY poznávají, 

že reformy uvnitř církve jsou znamením zdravého života a vývoje 

společenství: 

Benediktinští mniši v rozporu s rozhodnutím pro život v chudobě velmi 

zbohatli a mnozí zpohodlněli. Opat Robert z Molesme (1028–1111) 

s několika spolubratry opustil svůj klášter, aby žili důsledně podle 

řehole svého zakladatele. Tak vznikl řád cisterciáků, který se díky 

sv. Bernardovi během 12. a 13. století natolik rozšířil a zbohatl, že 

mniši čelili stejnému pokušení jako dříve benediktini. Další reformou 

v 17. století vznikl řád trapistů. 

Prostřednictvím videa může katecheta žáky seznámit s životem 

trapistů: Bratr M. Lev – Identita 

(https://www.youtube.com/watch?v=6oq-s9yoNfo). Video může 

pustit po třetí aktivitě a vyzve žáky, aby si všímali, které probíraných 

hodnot jsou na videu zachyceny. 

Aktivity 

1. Řešení: MODLITBA, PRÁCE (tělesná), ČETBA (studium), ODPOČINEK 

(a ticho). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5O78kEFrj4I
https://www.youtube.com/watch?v=6oq-s9yoNfo
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2. MODLI SE A PRACUJ. V době života sv. Benedikta byla práce 

vyhrazena otrokům. Pro svobodného člověka bylo módním trendem 

stát se právníkem, řečníkem nebo filosofem. Kvůli těmto předsudkům 

lidé umírali hladem, protože nebylo dost těch, kdo by se o ně starali, 

a sami to neuměli. V Benediktově pojetí práce stejně jako modlitba 

slouží k vlastnímu posvěcení. Dnes také mnozí psychologové ukazují na 

to, že tělesná námaha je nezbytná k tomu, aby si člověk uchoval 

duševní zdraví. 

Katecheta si podle charakteru skupiny může vybrat jednu 

z následujících aktivit, tak aby pomohla žákům k propojení probíraných 

hodnot s jejich životem: 

Práce ve skupinkách: Žáci si představí, že mají ve skupince prožít dva 

měsíce. Podle 4 pilířů Benediktovy Řehole si sestaví denní program. 

Katecheta je upozorní, že práci potřebují na to, aby se uživili. 

Diskuse ve třídě: Podobá se naše doba něčemu době sv. Benedikta? 

Proč je tělesná práce a námaha důležitá? Své návrhy mohou zapisovat 

na tabuli, arch papíru, do prezentace… 

Individuální práce: Napiš, kolik času věnuješ každému z pilířů 

Benediktovy Řehole. 

3. Žáci se seznámí s tzv. nástroji, které mají mnichům pomoci k rozvoji 

života ve společenství. Katecheta si podle charakteru skupiny může 

vybrat jednu z následujících aktivit: 

Práce ve skupinkách: Z vypracovaného programu (viz úkol 2) si vyberou 

4 nástroje, na kterých by chtěli vybudovat svůj společný život, 

a vysvětlí proč. 

Diskuse ve třídě: Žáci společně přemýšlejí nad tím, zda jsou tyto 

nástroje užitečné i pro dnešní společnost a proč. Své návrhy mohou 

zapisovat na tabuli, arch papíru, do prezentace… Poté si každý žák 

vybere jeden, který popíše v aktivitě 3a. 
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Individuální práce: Žáci přemýšlejí nad tím, které z nich a jak se 

projevují v jejich životě. 

4. Práce s časovou osou a mapou. Žáci do časové osy a mapy zaznačí 

Benedikta a Scholastiku. 

 

KLÁŠTERY PŘINÁŠEJÍ POKROK; ROZVOJ ŘEHOLNÍHO ŽIVOTA 

Tato část žáky uvádí do vybraných oblastí, v nichž byl vliv mnišských 

a dalších zasvěcených společenství zásadní. Tento velký pokrok mohl 

nastat díky pracovitosti a dobré organizovanosti mnichů, ale také díky 

tomu, že jednotlivá společenství si předávala informace o nových 

technologiích a vynálezech. A tak se velkou rychlostí napříč Evropou 

rozvinulo hospodaření. Kromě zemědělství, zmiňovaného v učebnici, 

byli zdatnými odborníky v oblasti hutnictví, zpracování kovů a jiných 

surovin: soli, hliníku, sádry… 

Také hodnoty, které naše společnost bere jako samozřejmé, jsou 

vynálezy mnišských společenství: nemocnice, hostince, ubytovny, 

charita, dětské domovy… S tím rozdílem, že mniši toto všechno 

poskytovali zdarma. Díky zájmu o zdraví člověka se v klášterech 

rozvíjela také medicína. A vůbec vzdělanost celkově. Díky mnichům se 

dochovala četná antická díla a na jejich základě se rozvíjela další 

vzdělanost. V klášterech se tedy postupně začala rozvíjet věda i umění, 

četná díla byla vyzdobena nádhernými ilustracemi. V neposlední řadě 

jsou kláštery centry rozvoje duchovního života. 

Aktivity: 

1. Žák prostřednictvím myšlenkové mapy (popis metody zde) uvažuje 

nad jednotlivými činnostmi klášterů. 

 

 

https://www.veskole.cz/clanky/myslenkove-mapy-a-jejich-tvorba-online
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2. Žák luští, čím nás obohatily tyto osobnosti: 

Premonstráti 

Prokop Diviš – vynalezl bleskosvod (více: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Prokop_Divi%C5%A1) 

Karel Kašpar Reitenberger – zasloužil se o vznik Mariánských Lázní 

(více: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Ka%C5%A1par_Reitenberger) 

Augustiniáni 

Johann Gregor Mendel – zakladatel genetiky a objevitel základních 

zákonů dědičnosti (více: https://mendelmuseum.muni.cz/o-

muzeu/gregor-johann-mendel) 

Tomáš Kempenský – kniha Následování Krista (kniha, která ovlivnila 

duchovní život mnoha lidí, je čtena a ceněna dodnes) 

Přepis Morseovy abecedy zde. 

 

POČÁTKY ŘEHOLNÍHO ŽIVOTA V ČECHÁCH A NA MORAVĚ 

Na počátku mnišského života stojí silné osobnosti. Tak tomu bylo 

i v českých zemích. Mnišský život sem pronikl díky světcům, jako byli 

Ludmila, Prokop, Vojtěch, Anežka, ale také díky moudrým vladařům, 

jakým byl např. Karel IV. Tyto silné osobnosti se vzájemně inspirovaly 

a podporovaly v rozvoji vlastního duchovního života, ale také v péči 

o druhé tím, že jednak zakládaly špitály a pečovaly o chudé, jednak 

budovaly kostely a kláštery. 

Aktivita 

1. Křížovka 

1. Prokop 

2. Vojtěch 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Prokop_Divi%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Ka%C5%A1par_Reitenberger
https://mendelmuseum.muni.cz/o-muzeu/gregor-johann-mendel
https://mendelmuseum.muni.cz/o-muzeu/gregor-johann-mendel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Morseova_abeceda
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3. Mlada 

4. Jiří 

5. Itálie 

6. Cisterciáci 

7. Klarisek 

8. Alžběta 

Řešení: Politika 

 

OBNOVA ŘEHOLNÍHO ŽIVOTA V ČECHÁCH A NA MORAVĚ 

Řeholní život se v našich zemích rozvíjel do 18. století, kdy Josef II. 

mnohé kláštery zrušil, a dále pak do poloviny 20. století, kdy byly 

oficiálně zrušeny téměř všechny . Po sametové revoluci se však opět 

začal rozvíjet. Z mnišských klášterů u nás dnes existují benediktini, 

cisterciáci i trapisté v mužské i ženské linii. Žáci se s nimi mohou 

seznámit prostřednictvím jejich webových stránek nebo také výroků, 

které nabízejí. Např.: Reportáž k otevření pivovaru v Porta Coeli: 

https://www.youtube.com/watch?v=RUApgGUOjG8; krátký film 

o trapistkách v Poličanech: 

https://www.youtube.com/watch?v=PEpKrVxTxyg. 

Inspirace pro katechety: 

Protikatolické akce na začátku 50. let: 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6531-protikatolicke-akce-na-

zacatku-50-let?vsrc=tema-doporucene&vsrcid=nabozenstvi 

Aktivita 

2. Prostřednictvím aktivity se žáci seznámí s rozmanitou činností 

mnišských a řeholních společenství. 

Řešení: 

Chvíle pro klid a ztišení: dům pro hosty, pokoje pro hosty 

https://www.youtube.com/watch?v=RUApgGUOjG8
https://www.youtube.com/watch?v=PEpKrVxTxyg
https://edu.ceskatelevize.cz/video/6531-protikatolicke-akce-na-zacatku-50-let?vsrc=tema-doporucene&vsrcid=nabozenstvi
https://edu.ceskatelevize.cz/video/6531-protikatolicke-akce-na-zacatku-50-let?vsrc=tema-doporucene&vsrcid=nabozenstvi
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Gastronomická zřízení: restaurace, kavárny, pivovary 

Kultura: prohlídky pamětihodností, koncerty, výstavy obrazů 

Vzdělání: knihy a časopisy, přednášky 

Aktivity pro děti a mládež: zážitkové kurzy pro školy, víkendové 

i prázdninové akce, zájmové kroužky 

Duchovní rozvoj: lidové misie, duchovní obnovy 

Výrobky: sušenky, čokoláda, přírodní kosmetika, zdobené svíčky 

 

PŘIPOMEŇ SI 

Katecheta podporuje žáky k hledání vlastních odpovědí a formulaci 

vlastními slovy. 

Kdo jsou poustevníci? Lidé, kteří toužili po intenzivním životě s Bohem, 

a proto žili v samotě a usilovali o očišťování svého srdce. 

Jak žijí mniši? Ve společenství, v klášterech, usilují o rozvoj své 

osobnosti skrze lásku k Bohu a lásku k bližním. K tomu jim pomáhá 

denní řád: práce, modlitba, četba, odpočinek. 

Čím křesťanské kláštery přispěly k rozvoji západní civilizace? Rozvoj 

hospodářství, charitativní služby a vzdělanosti; četnými vynálezy. 

Jak žijí mniši a řeholníci dnes? Každý z nich se podle svého apoštolátu 

věnuje tomu, co shledal jako užitečné pro sebe i společnost, v níž žije. 
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5 NA CESTĚ POZNÁNÍ. Rozvoj vzdělanosti v církvi 

a prostřednictvím církve 

 

Cíl tématu 

Žák představí církev jako instituci, pro kterou bylo důležité neustálé 

poznávání Boha a rozvoj jím stvořeného světa. Vysvětlí, proč bylo pro 

církev důležité začít rozvíjet teologii a jak prostřednictvím rozvoje 

dalších věd přispěla k lepšímu životu lidí. Žák ocení hodnotu 

neustálého rozvoje poznání. 

Časová dotace 

2–3 vyučovací hodiny 

 

Metodika 

Uvedení 

Žáci nejprve pracují ve dvojicích: v nich se snaží napsat např. na lístečky 

papíru co nejvíce slov, která jim vyvstanou v souvislosti s pojmem 

POZNÁVÁNÍ. Po 3 minutách se shluknou do skupinky/více skupinek, 

v nich se snaží zapsaná slova rozčlenit do skupin, ty pak doplňují o další 

slova, která je napadají. Pokud je více skupinek, mohou si své výtvory 

vzájemně představit. Katecheta tak získá přehled o tom, co si žáci 

představují pod pojmem poznávání, a na jejich představy naváže téma. 

Na závěr tématu mohou žáci společně vytvořit myšlenkovou mapu 

k pojmu vzdělávání na základě nově získaných informací a tuto 

myšlenkovou mapu srovnat s tímto počátečním výtvorem. 

Katecheta vede žáky k tomu, aby se naučili neodsuzovat názory, 

výsledky své nebo druhých, nevnímat, že je nové poznatky opravují, 

ale spíše že je obohacují a rozšiřují jejich pohled. 
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Téma 

CÍRKEVNÍ OTCOVÉ 

První křesťanské obce byly povzbuzovány dopisy od sv. Pavla 

a apoštolů. Jak se křesťanství rozrůstalo, přicházely další a další otázky, 

lidé se ptali, kdo je ten Ježíš z Nazareta a jak jej nejlépe následovat. 

Pohanští filosofové a vzdělanci se zase ptali: Kdo je ten váš Bůh? Čím 

je lepší než ti naši pohanští bohové? A byla také spousta lidí, kteří začali 

Ježíšovo poselství různě měnit nebo je kombinovat s pohanskými 

náboženstvími. Na tyto potřeby doby zareagovaly největší křesťanské 

osobnosti – svatí a vzdělaní mužové, kteří většinou zastávali biskupský 

post. Ti hledali odpovědi a psali četná díla a v nich své odpovědi 

předávali lidem. Těmto mužům říkáme církevní otcové. Jejich dílo 

vytvořilo základ pro vznikající teologii a křesťanskou kulturu západní 

civilizace. 

Jedním z nich byl např. sv. Augustin, syn sv. Moniky, která se celý svůj 

život trpělivě modlila za obrácení syna a manžela. Augustin většinu 

svého života prožil v severní Africe. Narodil se v Numidii a dětství prožil 

v Thagastě (dnešní Alžírsko). K jeho konverzi došlo v dospělosti, 

v Miláně (kde vyučoval rétoriku) pod vlivem působení biskupa 

Ambrože. Poté se vrátil do Afriky, kde chtěl žít v klášteře. Byl však 

vysvěcen na kněze, později v Hippo na biskupa. 

Všechna tato místa si žáci mohou vyhledat a zaznačit do mapy. 

Aktivity 

1. Život sv. Augustina ovlivnili např. sv. Antonín (díky tomu, co o něm 

četl v životopise), sv. Atanáš, který tento životopis sepsal, sv. Monika, 

která se za něj celý život modlila, sv. Ambrož svým působením 

v Miláně. 
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2. Některé informace vědí žáci z předchozích hodin a zde si je mohou 

zopakovat. Katecheta může žáky upozornit na to, že se tyto velké 

osobnosti často vzájemně znaly, podporovaly, ovlivňovaly. 

Na východě: 

Atanáš, biskup z Alexandrie (295–373) – napsal Život sv. Antonína 

Basil Veliký, biskup v Césarei (330–379) – otec východního mnišství 

Na západě: 

Ambrož, biskup v Miláně (339–397) – pokřtil Augustina 

Augustin, biskup v Hippo (354–604) – o svém obrácení napsal knihu 

Vyznání 

 

KONCILY 

Nejvíce sporné otázky se projednávaly na koncilech. První koncil se 

konal již za života apoštolů v Jeruzalémě. Žáci si o něm mohou více 

přečíst ve Sk 15,1–31. 

Katecheta může žáky upozornit na některé změny, které přinesl 

2. vatikánský koncil, např. liturgie v národních jazycích, rozvoj 

mezináboženského a ekumenického dialogu. 

V mapě si žáci mohou vyhledat a vyznačit místa, kde se probrané 

koncily scházely. 

 

UNIVERZITY 

Skrze církev postupně začala do Evropy pronikat vyšší vzdělanost. Ta 

se nejprve pěstovala v klášterech, později vznikaly univerzity. Ty 

zakládali papežové a králové, učili na nich především kněží. Zejména 

zde docházelo k rozvoji nového vědeckého poznání. 
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Aktivita 

1. Žákům může pomoci, když si univerzity najdou na mapě na 

předcházející straně. 

1088 Bologna – Itálie 

1150 Paříž – Francie 

1167 Oxford – Anglie 

1209 Cambridge – Anglie 

1218 Salamanca – Španělsko 

1348 Praha – Česko 

1364 Krakov – Polsko 

1365 Vídeň – Rakousko 

1386 Heidelberg – Německo 

1477 Uppsala – Švédsko 

 

VĚDA, PŘÍRODNÍ VĚDY, EKONOMIE 

Katecheta přivede žáky k porozumění, proč představuje křesťanská 

kultura pro rozvoj vědy ideální prostředí. 

Aktivita 

2. Rozhodni o pravdivosti tvrzení. 

Rozvoj vědy souvisí s vírou člověka. ANO  

Věda se rozvíjí pouze v křesťanské kultuře. NE 

Arabská kultura měla vyspělou vědu. ANO  

Základem pro rozvoj víry v křesťanské kultuře je víra v Boha 

Stvořitele. ANO 

Křesťanská kultura nepodporuje rozvoj vědy. NE 

3. Vylušti, který řád stojí na počátku ekonomie. 

Nejdříve vznikají školy KLÁŠTERNÍ 

Věda, která se zabývá poznáním Boha. TEOLOGIE 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bolo%C5%88sk%C3%A1_univerzita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEsk%C3%A1_univerzita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oxfordsk%C3%A1_univerzita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita_v_Cambridgi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita_v_Salamance
https://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita_Karlova
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jagellonsk%C3%A1_univerzita
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADde%C5%88sk%C3%A1_univerzita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita_Heidelberg
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Biskup zakládal školu při své KATEDRÁLE 

Na všech univerzitách se vyučovalo LATINSKY 

Dílo Tomáše Akvinského se jmenuje Teologická SUMA 

První univerzita byla založena v městě BOLOŇA 

První středoevropská univerzita byla založena ve městě PRAHA 

R. Grimaldi změřil výšku hor na MĚSÍCI 

Křestní jméno jezuity zabývajícího se atomovou teorií. RUDJER 

Jedna z významných observatoří je postavena při katedrále v městě 

ŘÍM 

Sluneční observatoře se zabývají zkoumáním SLUNCE 

Iniciály objevitele penicilinu. AF 

Řešení: FRANTIŠKÁNI 

Podniková ekonomie vznikla podle některých názorů v r. 1494, kdy 

L. Pacioli, františkánský mnich, sepsal základy podvojného účetnictví, 

(https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Ekonomie) 

Žáci se prostřednictvím videa na YouTube „TAJEMSTVÍ VATIKÁNU 2 

umění a věda“, minuty 32–34:48 

(https://www.youtube.com/watch?v=fOXIPaE8F2M) mohou seznámit 

s Papežskou akademií věd. 

 

PŘIPOMEŇ SI 

Kdo byli církevní otcové? Významné osobnosti 2.–7. století, které 

rozpracovaly základy teologie. 

Proč se scházejí koncily? Aby reagovaly na potřeby doby (co se týče 

prožívání víry). 

Proč se věda nejlépe rozvíjela v křesťanské společnosti? Díky víře 

v Boha Stvořitele. 

 

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Ekonomie
https://www.youtube.com/watch?v=fOXIPaE8F2M
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6 ROZKOLY A BOJE. Reformační hnutí 

 

Cíl tématu 

Žák na základně hlavních vln reformace poznává nebezpečí vyhrocené 

kritiky a vymezování se, s vnitřní svobodou a zralostí hodnotí toto 

historické období a oceňuje hodnoty odpuštění a smíření. 

Časová dotace 

2 vyučovací hodiny 

 

Metodika 

Začínáme smutnou kapitolu z církevních dějin. Katecheta si dává pozor 

na to, aby ji nezredukoval na černobílé hodnocení na jednu či druhou 

stranu. Vede žáky ke zralé schopnosti vidět dobré úmysly i chyby všech 

stran, poznávat skrytá nebezpečí v rádoby dobrých úmyslech 

a současně hledat inspiraci pro schopnost zdravě řešit problematické 

situace ve svém životě. 

Uvedení 

Katecheta uvede hodinu metodou DIAMANT na téma KRITIKA. 

Vysvětlení a ukázka metody zde. 

 

Téma 

CO PŘEDCHÁZELO HUSITSTVÍ 

Není náhodou, že se reformace v největší míře projevila v období 

přechodu ze středověku do novověku. Nejednalo se v ní pouze 

o náboženské spory, ale o celkovou přeměnu společnosti. 

V Anglii ve 14. století vystoupil Jan Viklef se svou ostrou kritikou chyb 

církevních představitelů. Chtěl se vrátit k počátkům církve tak 

http://www.zstyrfren.cz/data/benefit09/materialy/metody/06Diamant.pdf
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radikálně, že vycházel pouze z Bible a odmítal Tradici. Jeho myšlenky 

zapadaly do už tak nepokojné nálady ve společnosti a přispěly ke 

vzniku selského povstání. Přestože hlásal duchovnější prožívání víry, 

jeho myšlenky se paradoxně staly podnětem k následným velkým 

nepokojům, nenávisti a válkám. 

Aktivity 

1. Ostrá kritika vyvolává nenávist a nepokoje. Katecheta 

prostřednictvím rozhovoru vede žáky k pochopení, že kritika nemusí 

být špatná, může člověku pomoci, ale je třeba ji projevit slušně 

a s úctou k chybujícímu člověku. 

2. Žáci sami se snaží formulovat, jak by měla vypadat zdravá kritika. 

 

PŮSOBENÍ JANA HUSA 

Možná doplňující či uvozující aktivita: Obraz Jana Husa v dějinách: 

http://dejinyveskole.dejepis21.cz/priprava.html?hodinaId=3 

Jan Hus je nesporně velkou postavou českých dějin. Mnohými je ctěn 

pro svou odvahu a věrnost svému učení, ale mnohými také zneužíván 

ve prospěch jejich vlastních ideologií. Jan Hus usiloval o proměnu 

života církve, držel se při tom Viklefových mylných myšlenek. Církevní 

i vládní představitelé na jeho snahy reagovali velmi tvrdě. 

Exkomunikovali jej, a když nebyl ochotný své učení odvolat, odsoudili 

k trestu smrti upálením. V Čechách poté vypukly husitské války, které 

se zvrhly ve vyvražďování a rabování. 

Hus byl odsouzen za toto učení: 

- pravou církev tvoří jen Bohem předurčení lidé, 

- odmítání viditelní církve v čele s papežem, 

- nemožnost obrácení a nápravy lidí, kteří upadli do hříchu. 

http://dejinyveskole.dejepis21.cz/priprava.html?hodinaId=3
http://dejinyveskole.dejepis21.cz/priprava.html?hodinaId=3
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Po mnoha letech církev ústy papežů projevuje lítost nad těmito 

událostmi a omlouvá se za přílišnou tvrdost v řešení sporů. 600 let po 

smrti Jana Husa se koná smírčí bohoslužba. 

Aktivita 

3. ODPUŠTĚNÍ A SMÍŘENÍ. Katecheta vede žáky ke schopnosti vidět 

svou chybu a omluvit se. Žáci si prostřednictvím aktivity uvědomí, že 

nic není černobílé, že lidé, kteří jsou jim nesympatičtí, mají své dobré 

i špatné stránky, stejně jako oni sami. Učí se problematické situace 

odevzdávat do modlitby a s nadhledem uvažovat nad jejich zlepšením. 

 

REFORMACE V NĚMECKU 

Martin Luther přivedl do extrému učení, které odmítá Tradici: odmítá 

papežství, svátosti a jakoukoliv snahu o dobrý život. Začal skutečnou 

věroučně-politickou válku s římskokatolickou církví, která se nakonec 

projevila mnoha menšími či většími krvavými válkami po celé Evropě. 

Aktivity 

1. Práce s Písmem. Biblický text nabádá k rozvaze a naslouchání. 

Varuje před jednáním v hněvu. Vybízí k jednání podle Božího slova. 

2. Nebezpečné nálepkování. Katecheta vede žáky k pochopení 

nebezpečí takového jednání. 

3. Ekumenismus. Katecheta vede žáky k poznání, že i staleté chyby 

a nepokoje mají svá řešení, přestože nejsou jednoduchá a smíření trvá 

mnoho let. Mohou si na závěr zazpívat či pustit zpěvy z Taizé, 

promítnout obrázky z Taizé nebo večerů Taizé nebo si uspořádat 

vlastní modlitbu za doprovodu těchto zpěvů. 
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SVOBODA VYZNÁNÍ 

Katecheta provádí celým tématem žáky tak, aby je přivedl k pochopení 

hodnot svobody vyznání a respektu k názorům druhých. Mohou 

společně hledat, co znamená a co neznamená svoboda či respekt. 

Ke konečnému hodnocení tématu reformační hnutí mohou využít další 

z verzí metody DIAMANT. Popis a ukázka metody: zde. 

 

PŘIPOMEŇ SI 

Katecheta vede žáky ke schopnosti samostatně hledat odpovědi. 

Co bylo počátkem náboženských válek? Nepokoje ve společnosti, ostrá 

a nekompromisní kritika, neochota domluvit se, pýcha jednotlivých lidí, 

zneužívání náboženských myšlenek ve vlastní prospěch… 

Jaký je rozdíl mezi špatnou a správnou kritikou? Správná kritika je 

vyřčena s úctou k chybujícímu člověku. 

Jak církev ve 20. století zareagovala na chyby, kterých se v minulosti 

dopustila? Přiznala je, omluvila se, snažila se z nich poučit a hledat 

řešení, zapojila se do ekumenických snah. 

 

 

 

 

 

 

 

https://tajnyucitel.wordpress.com/2021/04/25/metoda-diamond-diagram/
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7 VNITŘNÍ PROMĚNA CÍRKVE prostřednictvím těch, kteří 

následovali Ježíše 

 

Cíl tématu 

Žák na základě vybraných osobností vysvětlí, co to znamená být svatý 

a že jakákoliv dobrá změna v církvi začíná vnitřní změnou jednotlivce. 

Časová dotace 

4–6 vyučovacích hodin 

 

Metodika 

Uvedení 

V minulých hodinách jsme se dotkli toho, že jednání a chování 

některých členů církve mohlo přinášet pohoršení, a viděli jsme, jak na 

to reagovali tzv. reformátoři. V následujících hodinách se podíváme na 

to, jak na některé tíživé situace ve společnosti nebo v životě církve 

reagovali světci. Budeme pozorovat jejich jednání a zjišťovat, co to 

znamená být svatý. 

Aktivita: Katecheta může hodinu začít metodou BRAINSTORMING. 

(Vysvětlení metody zde.) Ptá se žáků: „Co znamená být svatý?“ 

Odpovědi žáci zapisují např. na flipchart, aby je mohli používat 

i v dalších hodinách. Katecheta odpovědi žáků nehodnotí, ale vrací se 

k nim na konci každé hodiny, kdy žáci sami své odpovědi revidují: 

doplňují, vyškrtávají, upřesňují. 

 

 

 

 

https://100metod.cz/post/156135339264/2brainstorming
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Téma 

DOMINIK A JEHO ŘÁD KAZATELŮ; FRANTIŠEK A JEHO BRATŘI 

Dominik a František žili v době, kdy byla církev kritizována pro svůj 

život v přepychu. Pojďme se podívat, jak svým životem zareagovali. 

Žáci si mohou v textu podtrhávat, co v životě těchto světců považují za 

zásadní, následně o tom diskutovat. Mohou se zamýšlet nad tím, jestli 

je k něčemu tito lidé žijící v dávné době mohou inspirovat. 

Katecheta žáky vede k všímání si toho, že nejdříve si museli vybudovat 

svůj vztah s Bohem, v modlitbách se naučili rozumět jeho vedení a až 

poté začali jednat. Pro každého z nich měl Bůh cestu připravenou jemu 

na míru. Stejně tak i každého z nás vede po nějaké cestě. Naším 

úkolem není kopírovat cestu jiných lidí, ale hledat tu, kterou má Bůh 

připravenou právě pro nás. 

DOMINIK – studium, Písmo svaté, kázání, rozum – organizátor 

FRANTIŠEK – evangelium, služba Ježíši v chudých a trpících, srdce – 

umělec 

Aktivity: 

1. Vylušti, čím se vyznačovalo jednání sv. Dominika. 

Řešení: LASKAVOST 

2. Tito dva muži místo toho, aby jenom kritizovali církev, hned začali 

s prací na sobě. Tím se stali pro mnohé příkladem. Následovali je muži, 

ženy i rodiny. Vznikaly tak mužské i ženské kláštery a terciářská 

společenství. Každý začal tím, že nejprve změnil svůj život, a takto 

postupně pracovali na proměně života církve. Katecheta se žáků zeptá, 

zda znají některou z osobností v aktivitě a jestli by odhadli, ke komu 

patří. 

Řešení: 
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Zdislava z Lemberka (v manželství), Kateřina Sienská (svobodná) – 

Dominik 

Klára z Assisi (klášter klarisek) a Anežka Česká (klášter klarisek) – 

František 

Na závěr si žáci mohou obě osobnosti (Dominika a Františka) zpracovat 

metodou PĚTILÍSTEK. Popis metody zde. 

Doplňující informace: 

Dominik byl odmalička plný soucitu. Velmi rád studoval, ale když byl 

hladomor, všechny své knihy prodal, aby mohl za získaný obnos 

obstarat jídlo pro chudé. Jako mladý kněz se s pláčem celé noci 

modlíval za hříšníky, chudé a utlačované. Často prosil Boha 

o „opravdovou lásku, aby mohl pracovat pro spásu lidí“. Horlivě také 

studoval a rozjímal Boží slovo a právě to toužil přinášet lidem. Když se 

poprvé potkal s lidmi, kteří byli oklamaní heretickými naukami 

(hereze = pokřivené křesťanství), měl s nimi velký soucit. 

V té době v sousední Francii působili kataři, kterým se říkalo také 

albigenští. Ti tvrdili, že Ježíš není Bůh, ale jenom anděl. Proto je pro nás 

zásadní jeho učení, ale jeho smrt pro nás nic neznamená: nepřišel 

proto, aby nás vykoupil z hříchu. Učili, že všechno hmotné pochází od 

zlého ducha. Také proto byli proti manželství a proti tomu, aby se 

rodily děti, protože tím jsou další duše spoutány do těl, kde trpí. Podle 

nich není žádné vzkříšení těla, ale duše se znovu objeví v nějakém 

tvoru. Proto zakazovali živočišnou stravu. Žili přísným životem 

v celibátu a chudobě a působili jako potulní kazatelé. Kritizovali 

bohatství církve a špatný život kněží. Lidem se líbil jejich příkladný 

život, a proto se přidávali na jejich stranu. 

Francouzští biskupové a faráři v té době nebyli dostatečně vzdělaní, 

aby dokázali lidem vysvětlit omyl katarů. Kazatelé, kteří by to dokázali, 

byli zase příliš bohatí, a proto jim lidé nevěřili. Papež Inocenc III. si 

https://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/18339/PETILISTEK.html
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nevěděl rady, a tak nakonec proti nim poslal křížovou výpravu. Ta 

udělala víc škody než užitku. 

Dominikův biskup Diego přišel s jiným řešením: „Žít jako kacíři, učit 

jako církev.“ S několika společníky se pustili do práce: začali působit 

jako chudí potulní kazatelé. Postupně získávali další spolupracovníky. 

Na tomto základě později Dominik založil řád bratří kazatelů. 

Pro ženy, které chtěly v chudobě a modlitbách následovat Ježíše 

a učedníky, zakládal kláštery. 

 

IGNÁC A TOVARYŠSTVO JEŽÍŠOVO; FILIP NERI A ORATORIÁNI 

Tito dva muži jsou současníky Martina Luthera. Můžeme pozorovat, jak 

oni reagují na situaci ve společnosti a církvi. 

Katecheta vede žáky k tomu, aby si všímali, kdo všechno měl vliv na 

formování Ignácovy a Filipovy osobnosti. Byli to světci, kteří žili mnoho 

let před nimi a které znali jenom z knih, nebo také jejich následovníci 

(benediktini, dominikáni), s nimiž se setkali osobně a kteří jim radili na 

jejich cestě dozrávání. Oba se stali kněžími a začali svoji pastorační 

činnost až v pozdějším věku. Filip žil svou víru intenzivně od mládí, 

Ignác se obrátil ve 30 letech. Snad také proto se Ignác ve svém 

doprovázení soustředil na to, přivést člověka k tomu zásadnímu 

obrácení, a Filip zase druhé doprovázel na jejich každodenní cestě 

životem. Ignác měl organizátorského ducha, Filip byl více umělecky 

laděný. Oba žili v Římě, bydleli a působili nedaleko od sebe, a přestože 

měli každý jiný styl, byli přáteli a vážili si sebe navzájem. 

Aktivity 

1. Pokud je to možné, provede katecheta žáky modlitbou examen 

nebo jejími základy. 
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2. Katecheta pomůže žákům pochopit, že žádný ze světců nespadl 

z nebe, ale že významnými osobnostmi se stali díky tomu, že na ně 

působili jiní lidé, ať už přímo nebo skrze knihy. Jejich životy pak měly 

vliv na spousty dalších lidí, se kterými se setkali přímo nebo také 

prostřednictvím knih. 

3. Výroky a modlitby Filipa Neriho jsou plné upřímné lásky k Bohu. 

Jestliže mi nepomůžeš, můj Ježíši, tak tě nikdy nebudu milovat. 

Chtěl bych ti sloužit, můj Ježíši, ale nemohu najít cestu. 

Nedůvěřuji sobě a důvěřuji v tebe, můj Ježíši. 

Kdo pracuje pro něco jiného než pro Ježíše Krista, ten neví, pro co 

pracuje. 

Pane, konej se mnou, jak ty umíš a jak ty chceš. 

 

TEREZIE Z AVILY A JEJÍ REFORMA 

Tuto hodinu se seznámíme s některými osobnostmi karmelské rodiny. 

Opět se přesvědčíme o tom, že cesty ke svatosti jsou různé. Zatímco 

Terezie z Lisieux pro Boha žila odmalička, pro Aničku Zelíkovou začal 

tento život po prvním svatém přijímání a pro Terezii z Avily to byl 

dlouhý životní proces. Terezie z Avily však byla dobrá pozorovatelka 

a na svém vlastním životě i životě lidí kolem poznávala, co je pro 

člověka nejlepší. Její poznatky vycházely z praxe, a tak se Terezie stala 

skvělou učitelkou. Učila tomu, jak je důležitá vnitřní modlitba – 

rozhovor s Bohem, kterého nacházíme ve svém nitru. Abychom se však 

k němu mohli dostat, je třeba očistit své srdce. A že je možné na tom 

pracovat od raného dětství, nám dokazují právě Terezie z Lisieux 

a Anna Zelíková. 

Aktivity 

1. Řešení: VNITŘNÍ MODLITBA, VE SVÉM NITRU 
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2. Žák vybere správná písmenka a seřadí podle barev. Nevšímá si 

přechodů barev, nevyužije všechna písmena. Řešení: POKORU 

3. Pokud je to možné, provede katecheta žáky vnitřní modlitbou. 

4. Katecheta provede žáky společným zamyšlením a diskusí nad tím, 

jak jejich život ovlivňuje to, co sledují, hrají nebo čtou. 

 

KAREL FOUCAULD 

Karel Foucauld a malá sestra Magdaléna přicházejí s novým 

evangelizačním stylem. Nechtějí svými kázáními a rozhovory nikoho 

obracet a přesvědčovat. Žijí naplno svou víru, žijí ji uprostřed jinak 

věřících lidí, které naprosto respektují, žijí ve službě jim a jejich 

potřebám. Povolání obou začíná ve službě arabským muslimským 

skupinkám, k nimž chovali velkou úctu a respekt. Tento přístup byl 

později vlastní například také Matce Tereze. Malá sestra Magdalena si 

pro své fraternity (skupinky 4–6 sester) vybrala život mezi těmi 

nejmenšími společnostmi – tak malými, že by se žádnému misijnímu 

dílu nevyplatilo se jim věnovat. Právě jim chtěla přinášet Ježíšovu 

lásku. 

Aktivita 

1. STROM ŽIVOTA. Stejně jako v hodině věnované Ignácovi a Filipovi 

jde zde o to, aby si žák uvědomil, že žádný ze světců nespadl z nebe, 

ale že významnými osobnostmi se stali díky tomu, že na ně působili jiní 

lidé, ať už přímo nebo skrze knihy. Jejich životy pak měly vliv na spousty 

dalších lidí, se kterými se setkali přímo nebo také prostřednictvím knih. 

 

NA SPOLEČNÉ CESTĚ OBNOVY 

Celé téma katecheta uzavře výzvou směřovanou každému věřícímu: 

Zapojit se vlastním životem do obnovy církve. 
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Aktivity 

2. Co měli společného lidé, kteří přispěli k vnitřní obnově církve? 

NECHALI SE VÉST DUCHEM SVATÝM 

Co je důležité k tomu, aby člověk mohl zaslechnout Boží hlas? ČISTÉ 

SRDCE 

3. Práce s mapou. Žák si díky práci s mapou může připomenout 

všechny osobnosti, jimiž se v posledních hodinách zabýval. 

 

PŘIPOMEŇ SI 

Jakým způsobem můžeme pracovat na obnově církve? Vlastní obnova, 

čisté srdce, osobní vztah s Bohem, naslouchat vedení Ducha Svatého, 

osobní příklad a život z víry, laskavé jednání… 

Jakým způsobem jednotlivé osobnosti ovlivnily společnost, ve které 

žily? Dominik – hlásání a vysvětlování Božího slova, laskavé jednání, 

vlastní příklad; František – služba druhým, vlastní příklad, kázání o Boží 

dobrotě a lásce; Ignác – vedení duchovních cvičení; Filip – duchovní 

doprovázení; František Saleský – vysvětloval, jak propojit zbožnost 

s každodenním životem; Terezie z Avily – učila vnitřní modlitbě; Karel 

Foucauld a malá sestra Magdaléna – služba druhým, respekt vůči jejich 

vyznání. 

 

 

8 UMĚNÍM OSLAVME BOHA. Umění jako způsob 

modlitby 

 

Cíl tématu 

Žák vnímá křesťanská umělecká díla a přemýšlí nad jejich poselstvím. 
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Časová dotace 

3 vyučovací hodiny 

 

Metodika 

Uvedení 

V těchto hodinách se budeme zabývat vybranými uměleckými díly 

a přemýšlet nad jejich poselstvím. Umění je součástí lidské kultury. 

V mnoha kulturách bývalo/je spojováno s náboženstvím. 

Aktivita: Katecheta může hodinu začít otázkou: „K čemu je umění?“ 

Žáci otázku zpracovávají metodou BRAINWRITING. (Popis metody 

zde.) Katecheta odpovědi žáků nehodnotí, naváže na ně myšlenkami 

z úvodního odstavce. K odpovědím se může vrátit na konci hodiny či 

celého tématu a porovnat je s probraným učivem. 

 

Téma 

RANÉ KŘESŤANSKÉ UMĚNÍ, STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ 

Učitel vede žáky k tomu, aby se soustředili na způsob znázornění Ježíše 

a uvažovali nad tím, proč jej umělec ztvárnil právě tímto způsobem. 

Dobrý pastýř: srov. Jan 10,11. 

Apsidová mozaika v Santa Pudenziana v Římě: Většinou v přední části 

baziliky býval výjev Maiestas Domini – Ježíše jako mocného vládce 

sedícího na trůnu. Všichni, kteří se shromáždili v chrámě na 

bohoslužbu, měli tento výjev před očima. Kolem Ježíše jsou vyobrazeni 

většinou apoštolové. Tento výjev připomínal jednak císaře s dvořany 

(= Ježíš je skutečný vládce), jednak biskupa a kněze, kteří jsou 

shromáždění kolem něj (biskup a kněží jsou následovníky Ježíše 

a apoštolů). Ježíš už zde není mladík, ale zralý vladař. Na pozadí vidíme 

městské hradby – pro starověkého člověka představují symbol 

https://100metod.cz/post/156755465614/3-brainwriting
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ochrany před nepřáteli – a za nimi město Jeruzalém s chrámy, které 

tam nechali postavit císař Konstantin a jeho matka. Toto město 

současně odkazuje na nebeský Jeruzalém – místo, kde přebývá Bůh. 

Dvě ženy na obraze znázorňují pravděpodobně hebrejskou 

a křesťanskou víru. Člověk, Lev, Býk a Orel = 4 evangelisté a současně 

4 světové strany (srov. Ez 1,5). Obklopují kříž, který se tyčí nad výjevem 

a všechny a všechno spojuje. 

Kříž z kostela sv. Damiána: vítězný Ježíš, Spasitel 

Přemyslovský kříž: trpící Ježíš, plně člověk 

Katedrála Notre Dame v Paříži. Jedno z významných děl gotické 

architektury. Tento sloh převládal v období vrcholného a pozdního 

středověku. K této katedrále se vztahuje román Victora Huga Chrám 

Matky Boží v Paříži. 

Aktivita 

1. Žák se zamýšlí nad tím, jak vidí Boha, a snaží se to prostřednictvím 

obrazu, básně či prózy vyjádřit. Na závěr své práce může žák ostatním 

ukázat či přečíst své dílo a oni se budou snažit pochopit, co tím chtěl 

vyjádřit. Poté žák sám prezentuje myšlenky, které do svého díla vložil. 

 

NOVOVĚKÁ MALBA A SOCHAŘSTVÍ 

Katecheta vede žáky k přemýšlení nad tím, k čemu nás tato díla chtějí 

vést. Učí je vnímat jejich poselství, rozjímat a žasnout. 

Doplňující informace: 

Rafael Santi: Sixtinská Madona – Maria s Dítětem v náručí vychází 

vstříc pozemskému světu. Modré obličeje v pozadí znázorňují nebeský 

svět. V popředí jsou dvě světci ze 3. století: Papež Sixtus II. 

a sv. Barbora. Těmto dvěma světcům byl zasvěcen kostel. Pro něj byl 

obraz původně malován. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1m_Matky_Bo%C5%BE%C3%AD_v_Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEi_(rom%C3%A1n)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1m_Matky_Bo%C5%BE%C3%AD_v_Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEi_(rom%C3%A1n)
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Sixtinská kaple – virtuální prohlídka zde: 

https://www.vatican.va/various/cappelle/index_sistina_en.htm 

Michelangelo Buonarroti – Poslední soud: Více informací zde: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sixtinsk%C3%A1_kaple#Fresky_z%C3%

A1padn%C3%AD_st%C4%9Bny:_Posledn%C3%AD_soud 

Michelangelo Buonarroti – Stvoření Adama: Více informací zde: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Stvo%C5%99en%C3%AD_Adama 

 

VÝCHODNÍ TRADICE 

Katecheta nejprve připomene žákům rozdělení římské říše na 

Východní a Západní a následní rozdělení církve na východní 

(pravoslavnou) a západní (katolickou). Vysvětlí, že rozdělení bylo 

důsledkem odlišnosti kultur. Východní křesťané mají silně propojené 

umění s liturgií. Neexistují zde žádné galerie či obrazárny. Umění 

napomáhá modlitbě společné či osobní. Každé dílo je současně 

teologickým traktátem či vyznáním víry. 

Ikona Narození Páně: Nejstarší obrazy Narození Páně kladly Ježíšovu 

kolébku doprostřed obrazu, ale již od 6. století postupně docházelo ke 

změně kompozice. Ikona se postupně stává ikonou mariánskou. 

Velká postava Marie připomíná velikost jejího významu v plánu spásy. 

Malá postava Ježíše ukazuje na to, jak moc se Bůh musel ponížit, když 

se stal člověkem. 

Tmavý vnitřek jeskyně ukazuje na smrt a hřích, od kterých nás Ježíš 

(Světlo) přišel vysvobodit. Současně připomíná Ježíšovo sestoupení do 

pekel. 

Dítě Ježíš je zabaleno v plenkách. Ty připomínají pohřební plátna, do 

nichž bude jednou omotán. 

Jesle mají podobu oltáře, ale i hrobu. 

https://www.vatican.va/various/cappelle/index_sistina_en.htm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sixtinsk%C3%A1_kaple#Fresky_z%C3%A1padn%C3%AD_st%C4%9Bny:_Posledn%C3%AD_soud
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sixtinsk%C3%A1_kaple#Fresky_z%C3%A1padn%C3%AD_st%C4%9Bny:_Posledn%C3%AD_soud
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stvo%C5%99en%C3%AD_Adama
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Vůl a osel jsou odkazem na stížnost Boha z proroka Izajáše: „Vůl zná 

svého hospodáře a osel jesle svého pána, mne však Izrael nezná, můj 

lid je nechápavý“ (Iz 1,3). 

Matka Boží je matkou Krále, její lůžko má tedy barvu královskou, 

červenou. Hvězdy jejího oděvu připomínají její panenství před 

porodem, při něm i po něm. Zlatem hvězd je vyjádřena božská 

podstata tohoto zázraku. 

Ikona Ježíš Kristus, Pantokrator: Od 4. století vznikají křesťanské ikony, 

které představují Ježíše Krista Pantokratora – Vševládce. Toto 

zobrazení je portrétem Ježíše. Ikona nenese žádnou speciální 

teologickou myšlenku. Bůh se nám zde ukazuje (zjevuje) v Ježíši. 

Kruhový rám kolem Ježíše můžeme vnímat jako okno, skrze které se 

nám Ježíš ukazuje. Stejně tak tento kruh znamená dokonalost 

a věčnost; výjimečnost a nadřazenost postavy. Pravou rukou žehná. 

V levé ruce obvykle drží svitek nebo knihu evangelií – radostné zvěsti 

o spáse člověka. 

(zdroj: http://www.ikony-karlova.cz/) 

Podrobnější výklad ikony Narození Páně: 

https://www.youtube.com/watch?v=QVbZrFkAP1E 

 

SPOJENÍ TRADIC VÝCHODU A ZÁPADU 

Ateliér Marka Rupnika v Centru Aletti v Římě usiluje o spojení tradic 

východní a západní církve. 

Centrum Aletti: 

Mapa děl: https://www.centroaletti.com/mappa/ 

Témata děl: https://www.centroaletti.com/temi/ 

Video o tvorbě Centra Aletti: 

https://www.youtube.com/watch?v=J1A-0FWbMPk 

https://www.youtube.com/watch?v=QVbZrFkAP1E
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marko_Ivan_Rupnik
https://www.centroaletti.com/mappa/
https://www.centroaletti.com/temi/
https://www.youtube.com/watch?v=J1A-0FWbMPk
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Obraz v učebnici (širší záběr): 

https://www.centroaletti.com/opere/casa-suore-consolatrici-santa-

severa-2017/ 

Výklad obrazu: 

CENTRÁLNÍ ZEĎ (část v učebnici) 

Uprostřed střední stěny apsidy starověké zobrazení: Beránek na trůnu. 

Kolem něj na čtyřech stranách symboly evangelia podle Matouše 

(muž), Lukáše (vůl), Jana (orla) a Marka (lev). 

Vlevo jsou dole Panna Maria a shora dolů: Edith Stein, Padre Pio, 

Matka Tereza z Kalkaty, otec Arsenio, zakladatel řádu útěšných sester, 

Cyril a Metoděj a Francisco z Fatimy. 

Na pravé straně jsou dole Jan Křtitel a shora dolů: kardinál Špidlík, 

Solovjev, sv. Efrém Syrský, svatozář Řehoře Naziánského, který se 

skrývá za Bazilem Velikým – učitelé církve, sv. Alois a Marie 

Quattrocchi a Hyacinta z Fatimy. 

LEVÁ STĚNA – tři mládenci v peci (srov. Dan 3,1–30). 

PRAVÁ STĚNA – Ježíš sestupuje do pekla, aby odtud vysvobodil trpící 

lidi. 

 

 

9 POMÁHÁME? Dějiny charitativní a misijní pomoci 

křesťanů 

 

Cíl tématu 

Žák je vnímavý vůči potřebám nejchudších, přemýšlí o původu jejich 

nouze a popíše, jak na ni křesťané reagovali v průběhu dějin i dnes; 

https://www.centroaletti.com/opere/casa-suore-consolatrici-santa-severa-2017/
https://www.centroaletti.com/opere/casa-suore-consolatrici-santa-severa-2017/
https://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Ditel_c%C3%ADrkve
http://catholica.cz/?id=5795
http://catholica.cz/?id=5795
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vnímá vnitřní souvislost mezi misijní a charitativní službou křesťanů; je 

motivován dívat se na potřeby lidí v širších souvislostech. 

Časová dotace 

3–5 vyučovacích hodin 

 

Metodika 

Uvedení 

Katecheta může téma začít metodou BRAINSTORMING na otázku: 

„Jakými způsoby se projevuje láska?“ (Vysvětlení metody zde.) 

Odpovědi žáků nehodnotí, práci žáků ukončí např. slovy: V těchto 

hodinách uvidíme, jakým způsobem projevoval lásku Ježíš a podle jeho 

vzoru křesťané v průběhu dějin. 

 

Téma 

Literatura: Rosario Messina. Dějiny charitativní činnosti. Karmelitánské 

nakladatelství. 

Katecheta pomáhá žákům pochopit, že křesťanská charita není pouze 

nějakým projevem dobročinnosti, ale jedná se o skutky a svědectví 

lásky, kterou křesťané zažívají ve vztahu s Bohem a také v křesťanském 

společenství. Současně je učí vnímat látku v širším kontextu doby a již 

probraného učiva. 

Aktivity: 

1. Tabulka může být vyplněna např. takto:  

1. skupina: Mk 10, 46–52; uzdravení; nemocný volal na Ježíše, lidé jej 

okřikovali. 

2. skupina: J 6,5–11; nasycení hladových; pomáhali. 

https://100metod.cz/post/156135339264/2brainstorming
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3. skupina: J 8,3–11; neodsoudil, pomohl, dal novou naději; 

odsuzovali. 

4. skupina: Mk 2,3–5; odpouštěl hříchy; pomáhali. 

5. skupina: J 13,4–15; služba apoštolům, příklad; nechápali, nechali si 

sloužit. 

Doplňující aktivita: Žáci ve skupině vytvoří symbol, který vyjádří 

Ježíšovu pomoc v prostudovaném úryvku. Ostatní skupiny se snaží 

podle symbolu odvodit, o jaký druh pomoci jde. Poté ji skupina 

představí a vysvětlí svůj symbol. 

3. Strom problému může být vyplněn např. takto: 

Příčina: nemoc, úmrtí manžela, úmrtí rodičů, epidemie, mory… 

Řešení: nemocnice, sirotčince, chudobince, sbírky na chudé, lékárny, 

rozvoj medicíny… 

 

Salesiáni Dona Boska 

Jan Bosko poznával v chlapcích potulujících se po ulicích novodobé 

chudé. Věděl, že dát jim peníze by nepomohlo. Chlapci potřebovali, 

aby se jim někdo věnoval. Před ním se chlapcům takto věnoval 

např. Filip Neri, který také zakládal oratoře. Některé ženské kláštery se 

takto věnovaly zase děvčatům. 

2. PĚTILÍSTEK může být vyplněn například takto: 

sirotek 

smutný; osamělý 

pláče; zlobí; hledá 

Potřebuje zakusit lásku a přijetí. 

hledač 
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CÍRKEV PO OBJEVENÍ AMERIKY 

Velmi úzké spojení hlásání a charitativní služby vidíme v misijních 

územích. Kněží, kteří byli do těchto oblastí posláni jako misionáři, si byli 

vědomi toho, že je třeba původním obyvatelům pomáhat v těžkých 

situacích, zajistit jim základní potřeby, být jim lidsky nablízku. 

Doplňující videa: Panna Mária z Guadalupe –  

https://www.youtube.com/watch?v=WWTjT0oGOB8 

Videoklip k Damián de Veuster: A real hero – 

https://www.youtube.com/watch?v=AZixp1bI19k 

Aktivita: 

3. Jan Nepomuk Neumann. Poté, co žáci provedou rekonstrukci jeho 

života, mohou společně uvažovat o motivech jeho jednání a o tom, zda 

si myslí, že se mu jeho jednání vyplatilo. 

Řešení: 

Narodil se v Prachaticích v roce 1811. 

V dětství každý večer společně s celou rodinou poslouchal, jak jim 

maminka čte z Bible. 

Vystudoval teologii. 

Nemohl být vysvěcen na kněze, protože v Čechách bylo příliš mnoho 

kněží. 

V USA jej biskup vysvětil na kněze. 

Stal se farářem v blízkosti Niagarských vodopádů. 

Jeho farnost byla plná domorodých indiánů i přistěhovalců, kteří žili ve 

velké bídě. 

Při péči o své farníky denně nachodil 30–50 km. 

Vyčerpáním se zhroutil. 

Vstoupil do řádu redemptoristů. 

Stal se představeným redemptoristů. 

Byl vysvěcen na biskupa. 

https://www.youtube.com/watch?v=WWTjT0oGOB8
https://www.youtube.com/watch?v=AZixp1bI19k
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Za svůj život založil desítky kostelů a škol. 

V roce 1860 zemřel vyčerpáním. 

 

CHARITATIVNÍ PÉČE V DNEŠNÍM SVĚTĚ, MISIJNÍ SLUŽBA DNES 

Katecheta pomáhá žákům uvědomit si, že křesťané se v dějinách 

velkou mírou podíleli na vzniku sítě nemocnic, lékáren, dětských 

domovů, zařízení pro seniory apod., nicméně povolání v těchto 

zařízeních není možné vykonávat pouze jako zaměstnání. Kromě 

účinné pomoci je zde důležitý láskyplný přístup k trpícím. 

Aktivita 

1. Žáci mohou pracovat ve skupinkách, nebo si vybrat některou ze 

skupin potřebných. 

Katecheta může do hodiny pozvat hosta, který má zkušenost 

s Charitou či s nějakou podobnou organizací. 

3. PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO ŠÍŘENÍ VÍRY. Zajišťuje katechetické, 

vzdělávací a charitativní projekty, podporuje školy, nemocnice, 

domovy pro staré lidi, realizuje stavby a opravy kostelů. 

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO SV. PETRA APOŠTOLA. Finančně podporuje 

vzdělávání budoucích kněží z misijních oblastí. 

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ. Pomáhá dětem v misijních oblastech, 

které často trpí nedostatkem jídla, zdravotní péče, jsou ohroženy 

násilím a je pro ně obtížně dostupné základní vzdělání. Formuje děti 

z vyspělých zemí k zájmu o misie. 

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ UNIE. Informuje o misijních aktivitách a probouzí 

u pokřtěných lidí zodpovědnost za misijní poslání církve. 

Katecheta může do hodiny pozvat hosta, který má zkušenost 

s některou z prezentovaných organizací, pustit krátké video (PMD: 

https://www.youtube.com/user/missiocz), využít některý z dopisů 

https://www.youtube.com/user/missiocz
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dobrovolníků (SADBA: https://www.adopcenablizko.cz/dopisy/) nebo 

webových stránek některé z organizací (https://www.sadba.org/). 

 

PŘIPOMEŇ SI 

Proč se křesťané věnují charitativní činnosti? Praktickým způsobem tak 

sdílejí lásku, kterou dostávají do Boha; následují Ježíšův příklad. 

Co mohlo díky charitativní činnosti křesťanů vyrůst? Síť nemocnic, 

sirotčinců, lékáren, různých typů zařízení pro děti a mládež… 

Co v sobě zahrnuje misijní činnost křesťanů? Hlásání evangelia spojené 

s praktickými projevy lásky skrze účinnou pomoc. 

https://www.adopcenablizko.cz/dopisy/
https://www.sadba.org/

