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IV. Svobodn˘ Ïivot s Bohem
Dítû tohoto stáﬁí je na cestû ke zralosti nejen fyzické, ale také sv˘ch vnitﬁních sil svého nitra. Jednou
ze základních vnitﬁních sil ãlovûka je také jeho svûdomí. Zatímco mlad‰í dítû obvykle urãuje své rozhodování
a jednání podle míry vlastního prospûchu nebo podle poÏadavkÛ a pﬁíkladu autority, tj. heteronomním
svûdomím, dítû, jehoÏ svûdomí je autonomní, by mûlo b˘t schopné orientovat se ve stále sloÏitûj‰ích Ïivotních
situacích a rozhodovat se podle vlastního pﬁesvûdãení v zájmu ãlovûka a dlouhodob˘ch cílÛ. SvÛj postoj by
mûlo b˘t také schopné obhájit v konfrontaci s rozdíln˘m názorem jiného ãlovûka nebo dokonce vût‰iny. Prvním
krokem na této cestû ke zralé schopnosti rozhodovat se je uvûdomit si paradox neomezenosti, ale zároveÀ
také omezenost lidské svobody, kdy svoboda jednoho ãlovûka konãí tam, kde zaãíná svoboda druhého.
Tento tematick˘ celek je teologick˘m stﬁedem celé metodiky. Uãivo tematického celku vûnované jednotliv˘m
pﬁikázáním Desatera dává podporuje v dûtech rozvoj autonomního svûdomí a dává základ k tomuto pojetí
pravidel. Obecnû lidské zaﬁazuje do biblického kontextu, pomáhá dûtem dozrát ke schopnosti láskyplnû se
rozhodovat ve prospûch Ïivota a dobra, a tím si otevﬁít cestu ke smysluplnému Ïivotu.
K tématu Desatero se v rámci osnov pﬁedmûtu náboÏenství vracíme uÏ potﬁetí. Poprvé to bylo ve tﬁetím
roãníku a podruhé v rámci opakování a systematizace uãiva z prvního stupnû v ‰estém roãníku. Pokud se
dûti s tímto uãivem je‰tû nesetkaly, je tﬁeba vybrat jednodu‰‰í aktivity a postupovat rychleji. Nedûlejme
unáhlená zjednodu‰ení typu: KdyÏ dûti neumí vyjmenovat Desatero, tak podle nûj neÏijí. Podobnû také neplatí,
Ïe kdyÏ dûti Desatero vyjmenovat umí, tak podle nûj Ïijí. KdyÏ dítû nûco vyjmenuje, neznamená to je‰tû, Ïe
si to pﬁijalo za své, zvnitﬁnilo a Ïe je to souãástí jeho Ïivotních postojÛ a pﬁesvûdãení.
âinnosti podporující uãivo následujícího tematického celku by mûly pomoci dûtem pﬁevést si jednotlivá
pﬁikázání Desatera do aktuálního jazyka, pﬁem˘‰let o nich autonomním zpÛsobem jako o osvûdãeném smûru
pro své Ïivotní rozhodování a pﬁijmout je za své.

15. Jsme povoláni ke svobodû

Téma setkání:
K uvedení do tématu o Desateru nabízí toto setkání dvû moÏná v˘chodiska. Pﬁem˘‰livûj‰í a komunikativnûj‰í
skupina mÛÏe vyjít z diskuse o svobodû a o pojetí svobody, ale mÛÏeme také vyjít z aktuálních situací, které potﬁebují
ke svému vyﬁe‰ení pevná pravidla a jasná rozhodnutí. Oba zpÛsoby smûﬁují ke stejnému cíli – uãí dûti udûlat si
vlastní úsudek o uÏiteãnosti a aktuálnosti textu Desatera. Desatero by se v tomto kontextu nemûlo jevit jako shora
stanovené omezení, které je tﬁeba pod hrozbou trestu dodrÏovat, nebo jako plan˘ morální slogan dospûl˘ch, ale
jako nutnost k Ïivotu ãlovûka ve svûtû ve spoleãenství druh˘ch lidí. V této kapitole zámûrnû zÛstáváme v rovinû
pﬁirozené morálky, protoÏe jde pﬁedev‰ím o prostor k vytvoﬁení vlastního názoru na Desatero jako na univerzální,
lidskou zku‰eností osvûdãená a Bohem garantovaná pravidla pro Ïivot svobodného ãlovûka ve spoleãenství
svobodn˘ch lidí. Teprve v dal‰í hodinû budeme varianty biblického textu pojednávající o Desateru porovnávat
s texty starovûk˘ch zákoníkÛ a vãleÀovat do historickém kontextu vysvobození IzraelitÛ z otroctví.
Vzdûlávací oblasti a prÛﬁezová témata:
âlovûk a spoleãnost: v˘chova k obãanství – zásady lidského souÏití, svoboda a vzájemná závislost; OSV – praktická
etika, anal˘zy vlastních i cizích postojÛ a hodnot a jejich projevÛ v chování lidí.
Cíle setkání:
Dûti se mají ujistit v pﬁesvûdãení, Ïe mít pravidla je dobrá vûc, a prostﬁednictvím úvah o aktuálních problémech
spoleãnosti nebo o svobodû, jejíÏ omezení spoãívá v právu druhého na vlastní svobodu, si stanovit jejich smysluplnost.
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Dûti mají v tomto kontextu vnímat Desatero jako nadãasovou v˘zvu ke svobodnému jednání ãlovûka
ve spoleãenství svobodn˘ch lidí.

METODICK¯ POSTUP
1. Úvodní ãinnosti
✼ Svoboda je jako mot˘l
Cíl: Dûti se mají pomocí úvahy nad fotografií mot˘la motivovat k pﬁem˘‰lení o pojmu svoboda.
PomÛcky: fotografie z pracovního listu, pﬁíp. uãebnice

V uãebnici na s. 53 pozorujeme fotografii mot˘la a klademe skupinû následující otázky:
– Co vidíte? Napﬁ. Kvûty, listy, mot˘la apod.
– Co vám obraz mot˘la pﬁipomíná? Napﬁ. léto, pﬁírodopis apod.
– Jaké má mot˘l vlastnosti? O ãem vypovídá? Co se od nûj mÛÏeme nauãit? Napﬁ. Lehce uniká z vûzení.
Je tûÏké ho chytit. Nûco ‰eredného se promûnilo v krásu. Nûco pﬁízemního dostalo kﬁídla. ZnázorÀuje
nestálost a neklidnost. Je to nûco kﬁehkého a lehce zranitelného. Apod.
– Jak˘ název bychom fotografii dali? Spoleãnû pﬁem˘‰líme a na závûr skupinû nabídneme název SVOBODA.
– Dûti mohou diskutovat o tom, jak˘m jin˘m obrazem by se dal vystihnout v˘znam slova SVOBODA, a své
návrhy zdÛvodÀovat.
2. Vlastní téma
✼ Co to znamená b˘t svobodn˘?
Cíl: Dûti mají rozli‰it rÛzná pojetí svobody v souãasné dobû a usly‰et nabídku pojetí svobody jako nezávislosti, coÏ
neznamená nevázanost, ale nezotroãení, tj. omezení na‰í svobody spoãívá v právu druhého na vlastní svobodu.
PomÛcky: fotografie, pﬁíp. uãebnice, plakát s pﬁedepsanou vûtou „Mít svobodu znamená…“, ãern˘ fix a tﬁi barevné fixy,
vÏdy jedno pojetí svobody na jednom archu papíru a fixy, arch papíru a pro kaÏdého pastelku jedné barvy

Mít svobodu znamená
Zeptáme se, co podle pﬁedstav dûtí znamená „b˘t svobodn˘(á)“, a odpovûdi zapisujeme na tabuli,
pﬁíp. na arch papíru, kde je pﬁedepsaná vûta „Mít svobodu znamená…“ Odpovûdi pak pouÏijeme ve v˘kladu,
ve kterém dûtem objasníme následující tﬁi pojetí svobody:
(1) Svoboda znamená, Ïe si mÛÏu dûlat, co chci.
Svoboda v tomto pojetí znamená sebestﬁedné sobectví bez vûdomí následkÛ nebo ohledÛ na druhé.
(2) Svoboda znamená, Ïe mi nikdo nesmí brát to, na co mám právo.
Svoboda v tomto pojetí znamená právo, které zvenku pﬁesnû vymezuje prostor i hranice souÏití lidí.
(3) Svoboda znamená, Ïe nade mnou nemá nic moc (alkohol, drogy, druzí lidé).
Svoboda v tomto pojetí znamená nezávislost a schopnost samostatnû a odpovûdnû se rozhodovat s vûdomím následkÛ.

Odpovûdi oznaãujeme tﬁemi barvami podle toho, k jakému pojetí svobody patﬁí. Napﬁ. …Ïe mÛÏu chodit
veãer ven (1); …nemusím chodit do ‰koly (1); …Ïe mû nesmí nikdo zbít (2); …Ïe si mÛÏe nûco koupit, ale
nesmím to ukrást (2); …Ïe se veãer dokáÏu nepﬁejídat (3); …Ïe mi nikdo nerozkazuje, co mám dûlat (3)
Poãítejme s tím, Ïe pﬁedstavy dûtí o tom, co to znamená mít svobodu, se budou pohybovat vût‰inou v pojetí
(1) nebo (2). Tyto tﬁi teze si dûti mohou pﬁepsat do se‰itu.
Svoboda v supermarketu
Obsah jednotliv˘ch pojetí svobody mÛÏeme procviãit následující aktivitou. Rozdûlíme se do tﬁí skupin. KaÏdá
dostane papír s jedním pojetím svobody a úkol:
– Pﬁem˘‰lejte a popi‰te, jak by to asi vypadalo v supermarketu, kdyby ve spoleãnosti platilo pouze jejich
pojetí svobody.
Skupiny by mûly dojít k následujícím závûrÛm:
– Svoboda znamená, Ïe si mÛÏu dûlat, co chci. Lidé by zboÏí v lep‰ím pﬁípadû rozkradli, v hor‰ím pﬁípadû
by se utloukli a supermarket by srovnali se zemí. PoloÏíme dûtem otázku: Jak by se situace dala vyﬁe‰it?
Stanovit zákony omezující svobodu jednotlivce, které se musí dodrÏovat.
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– Svoboda znamená, Ïe mi nikdo nesmí brát to, na co mám právo. Lidé by se zaãali obviÀovat, kdo na které
zboÏí má vût‰í právo, pﬁíp. kdo v jakém oddûlení by mohl a nemohl nakupovat a v‰e by v hor‰ím pﬁípadû
skonãilo bojem za lidská práva. PoloÏíme dûtem otázku: Jak by se situace dala vyﬁe‰it? Stanovit
a dÛslednû dodrÏovat zákony vymezující práva jednotlivce, zajistit tresty, soudy, policii apod.
– Svoboda znamená, Ïe nade mnou nemá nic moc. Lidé by kupovali jen to, co opravdu potﬁebují.
Z pﬁedchozí práce vyvodíme dva závûry:
Je nutné mít hranice svobody, pro které platí, Ïe práva jednoho jsou omezena právy druh˘ch. Pojetí svobody
jako svobody od závislostí je základní a je prvním pﬁedpokladem pro „mít svobodu“ nûco udûlat. Mít tuto
svobodu je nejtûÏ‰í.
Dûti mohou jmenovat, na ãem mohou b˘t lidé závislí a jak se tato závislost projevuje.
✼ Pravidla jako smûr
Cíl: Dûti mají na základû aktuálních problémÛ ve spoleãnosti navrhovat jejich ﬁe‰ení, aniÏ by je‰tû pﬁímo pojmenovali
jejich souvislost s Desaterem. Teprve aÏ poté, co se skupina dohodne na ﬁe‰ení, mÛÏeme postavit vedle jejich rozhodnutí
také pﬁikázání Desatera.
PomÛcky: pracovní list s obrázkem

Keith Haring: Bez názvu (1985)
Keith Haring (1958–1990) patﬁí k nejv˘znamnûj‰ím americk˘m umûlcÛm souãasnosti. Jeho komiksy, graffiti
a animované filmy znají lidé v Evropû i v Asii. Umí jednoduch˘mi tvary a barvami vyjádﬁit základní
existenciální situaci mnoha lidí. Tento obraz, jehoÏ název je „Bez názvu“, vyjadﬁuje jednu z nich. MoÏná proto,
Ïe ãlovûk mnohdy vlastnû ani neví, kdo a kam ho to táhne. Pokusíme si prostﬁednictvím obrazu uvûdomit
sloÏitost Ïivotních situací a vztahÛ, ve kter˘ch se nacházíme, a pﬁem˘‰let o tom, jak je dÛleÏité se dokázat
rozhodnout.
Pﬁem˘‰líme o obraze:
– Se kterou osobou se dûti ztotoÏnily jako první – s postavou uprostﬁed nebo s tûmi, jejichÏ ruce ji táhnou?
Nebo s obûma?
– Jakou Ïivotní situaci obrázek znázorÀuje? Jak˘ název by mu daly? Napﬁ. Bezmoc. Tlak. Nesvoboda.
Omezování. Apod.
– Existuje pro ãlovûka, kter˘ je uprostﬁed, nûjaké ﬁe‰ení? Dá se zbavit takového tlaku? Dûti mohou
diskutovat, jestli ano, a jak.
– Co mÛÏe znamenat „X“, které má postava na tûle?
Pﬁem˘‰líme o sobû:
– Vyzveme dûti, aby si vzpomnûly, zda nûkdy samy byly terãem takového omezování a jaké to v nich
vzbuzovalo pocity.
– Dûti si mohou promyslet, jak˘mi slovy a ve kter˘ch situacích byly v poslední dobû (napﬁ. bûhem vánoãních
svátkÛ) takto ovlivÀovány. Kolem obrázku mohou zapsat konkrétní slova, která je táhnou, kam nechtûjí,
nebo která je trhají. Napﬁ. „V supermarketu jsou slevy!“ „Vezmi si je‰tû cukroví!“ „Pojì se mnou a nechoì
s ní!“ „Jsi kráva.“ Apod. Jestli dûti chtûjí, mohou své v˘povûdi pﬁeãíst. Nûkteré v˘roky, které jste si zapsaly,
jsou vyjádﬁením tlaku, kter˘ je pﬁirozen˘, nutn˘ a patﬁí k Ïivotu. Jsou to slova lidí (rodiãÛ, uãitelÛ, pﬁátel),
která nás mají chránit, a je to tak dobﬁe. Jsou v‰ak také slova, která jsou jednoznaãnû projevem manipulace
nebo moci ãlovûka nad ãlovûkem a která omezují jeho práva.
Svoboda znamená, Ïe si mÛÏeme vybrat z více moÏností. Musíme se rozhodovat, které ‰aty si obleãeme, které
kolo, jaké pﬁátele, jaké zamûstnání si vybereme… volíme a rozhodujeme se. Ke svobodû patﬁí ale také to,
Ïe o urãit˘ch vûcech pﬁem˘‰líme a dûláme si na nû vlastní názor. Bylo by zlé, kdybychom pﬁem˘‰leli a jednali
jen podle toho, co od nás druzí oãekávají a co nám zadají. Jsme tím svobodnûj‰í, ãím více jsme schopni o svém
Ïivotû odpovûdnû rozhodovat.
Ve ‰kole, v na‰em mûstû, v na‰í spoleãnosti Ïijeme spoleãnû s druh˘mi lidmi, kteﬁí chtûjí také Ïít co
nejsvobodnûji. Proto by mûl kaÏd˘ odpovûdnû a ohleduplnû zacházet s vlastní svobodou. KdyÏ napﬁíklad
Ïijeme v rodinném domku, kter˘ stojí na volném místû, mÛÏeme poslouchat hudbu tak hlasitû, jak chceme.
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KdyÏ bydlíme spoleãnû v domû, kde jsou byty, nemÛÏeme mít televizi pu‰tûnou tak hlasitû, protoÏe je tﬁeba
brát ohled na svobodu sv˘ch sousedÛ. Aby stát garantoval v‰em sv˘m obãanÛm svobodu, stanovil zákony
a pravidla urãit˘ch jednání v urãit˘ch situacích. Mají zaruãit, aby lidé mezi sebou vycházeli a nemohli svá
rozhodnutí prosazovat na úkor ostatních.
Pravidla v praxi
Rozdáme si pracovní listy a rozdûlíme se do ãtyﬁ skupin. Na pracovním listû jsou následující texty:
(1) Patnáctilet˘ Ïák kradl v metru
Dva mladiství mezi 16–18 lety, jak vãera oznámila policie, v úter˘ o ãtvrt na tﬁi odpoledne právû kdyÏ lidé vystupovali
z vlaku, napadli patnáctiletého Ïáka, zmlátili jej do bezvûdomí a ukradli mu peníze. OdváÏn˘m zásahem jedné Ïeny,
která v‰e vidûla, byl zachránûn, protoÏe mu poskytla první pomoc.
(2) Pﬁi oddûlení siamsk˘ch dvojãat musí jedno z nich zemﬁít
Mimoﬁádná operace, pﬁi které se mají od sebe oddûlit siamská dvojãata, vyvolala v Itálii veliké znepokojení veﬁejnosti
proti lékaﬁÛm. Pro matku a lékaﬁe je tento uÏ mûsíce plánovan˘ zákrok poslední nadûjí na záchranu a zároveÀ velkou
noãní mÛrou. Je totiÏ jisté, Ïe jedno z tﬁi mûsíce star˘ch dûvãátek pﬁi nûm zemﬁe. „Jedno z nich je tﬁeba obûtovat, aby
druhé mohlo Ïít,“ tak zní jednoznaãné rozhodnutí lékaﬁÛ, ale veﬁejnost protestuje: „Je tento zákrok morální? Siamská
dvojãata v Peru jsou také srostlá a mají dokonce jen jedno srdce, spoleãná játra a stﬁeva a obû Ïijí.“ Tady lékaﬁi rozhodli,
Ïe Marta je silnûj‰í a mûla by dostat srdce. Její sestra Milagros by mûla zemﬁít.
(3) Bez nedûle uÏ jsou jen pracovní dni
Dvacet ãtyﬁi evangelick˘ch církví v Nûmecku rozpoutalo kampaÀ za ochranu volné nedûle. Jak pﬁedpokládá ústava,
mûla by b˘t nedûle respektována jako den pracovního klidu a du‰evního povzbuzení. Církev bude tato kampaÀ stát
2 miliony Euro. Titulky v novinách a ãasopisech, reklamy v kinech, nálepky na autech a bezpoãet plakátÛ mají volat
do svûta: Bez nedûle uÏ jsou jen pracovní dny.
(4) Povinnost mlãenlivosti má hranice
Povinnost mlãenlivosti uÏ nebrání lékaﬁi seznámit Ïivotního partnera pacienta o jeho onemocnûní AIDS, i kdyÏ nemocn˘
je svéprávn˘. To konstatoval Frankfurtsk˘ soud v rozhodnutí t˘kajícím se hranic lékaﬁské mlãenlivosti za základû této
události: Pacient nemocn˘ rakovinou lymfatick˘ch uzlin se v roce 1993 pﬁi dial˘ze nakazil virem AIDS a svému
obvodnímu lékaﬁi v˘slovnû zakázal informovat o této skuteãnosti jeho partnerku, kterou o‰etﬁoval ve stejné ordinaci.
Teprve po jeho smrti upozornil lékaﬁ Ïenu na prav˘ dÛvod partnerovy smrt a test jí vy‰el pozitivnû. Îena podala na
lékaﬁe soudní Ïalobu a senát rozhodl, Ïe lékaﬁ byl v daném pﬁípadû dokonce povinen jí bezodkladnû informovat
o onemocnûní partnera a nebezpeãí nákazy. Tato povinnost zÛstává i tehdy, kdyÏ Ïivotní partner je pacientem lékaﬁe
a nemocn˘ nebere na vûdomí moÏnost nákazy dal‰ích lidí.

Dûti se ve skupinách pokusí odpovûdût na následující otázky:
– Co je na události ‰okující? O jak˘ problém jde? Co je cennûj‰í?
(1)
(2)
(3)
(4)

Je dÛleÏitûj‰í osobní bezpeãí nebo radikální postavení se proti násilí?
MÛÏe ãlovûk rozhodnout o tom, Ïe dá pﬁednost plnohodnotnému Ïivotu jednoho na úkor obûti druhého?
Je cennûj‰í v˘konnost a prosperita nebo voln˘ den, kter˘ se mÛÏe zdát nesmysln˘?
Je dÛleÏitûj‰í norma a pﬁedpis nebo Ïivot ãlovûka?

– Mezi jak˘mi postoji je to konflikt?
(1)
(2)
(3)
(4)

osobní bezpeãí a zastání se slab‰ího
Ïivot a smrt
hodnota práce a hodnota svátku
pﬁedpisy a lidsk˘ Ïivot

– Na jakou stranu by se pﬁiklonily? Jak by problém vyﬁe‰ily ony?
Diskusi mÛÏeme zakonãit následujícími postﬁehy:
(1) Je dobré, Ïe jsou lidé, kteﬁí se dokáÏou zastat slab˘ch.
(2) Z textu není zﬁetelné, zda by neoddûlená dvojãata pﬁeÏila a jak dlouho. Kdyby pﬁeÏila, mûla by mít právo na Ïivot
obû. Kdyby nepﬁeÏila, je volba men‰ího zla na místû.
(3) Církvi nejde jen o zachování ãasu pro bohosluÏby. Mnohem dÛleÏitûj‰í je, aby si ãlovûk zachoval rytmus tvÛrãí
práce a odpoãinku, jinak mu hrozí syndrom vyhoﬁení. Rodiãe, dûti a pﬁátelé potﬁebují nutnû jeden voln˘ den v t˘dnu,
kter˘ by mohli proÏít spoleãnû.
(4) Lidsk˘ Ïivot je cennûj‰í neÏ právní pﬁedpisy a normy. Pacient nevzal váÏnû ochranu své partnerky a lékaﬁ mûl
povinnost poru‰it svou mlãenlivost.

– T˘ká se nûjak˘m zpÛsobem nûkterého pﬁikázání?
(1)
(2)
(3)
(4)

Nepokrade‰.
Nezabije‰.
Svûcení sváteãního dne.
Nepromluví‰ kﬁivého svûdectví.
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3. Závûr
✼ Spoleãná harmonie
Cíl: Dûti si mají vyzkou‰et, jaké je nûco spoleãnû vytvoﬁit, a pojmenovat si hranice, kde se je‰tû mohou svobodnû projevit
a kde uÏ omezují druhé.
PomÛcky: arch papíru, pro kaÏdé dítû pastelku jedné barvy

Posadíme se do kruhu a doprostﬁed poloÏíme arch papíru. KaÏdé dítû vãetnû nás si vybere pastelku jedné
barvy. Budeme kreslit spoleãn˘ obraz mot˘la. NeÏ obraz zaãneme kreslit, stanovíme si pravidla:
– KaÏd˘ bude mít jen jednu barvu, pﬁíp. jen jeden odstín barvy.
– Maluje vÏdy jen jeden.
– KaÏd˘ se musí uplatnit.
– Pﬁed malováním se nesmíme domlouvat, co kreslíme.
– Pﬁi malování nesmíme mluvit.
Dûti si tak jednoduch˘m zpÛsobem vyzkou‰ejí, co to znamená omezovat, nebo b˘t omezován a mít, nebo
nemít právo na vyjádﬁení vãetnû respektování rozhodnutí druhého. Po dokonãení obrazu je nutné poloÏit
dûtem otázky, které jim pomohou to, co proÏily, reflektovat:
– Líbí se vám, co jsme nakreslili?
– Jak se vám malovalo?
– Co vám pﬁipadalo nejjednodu‰‰í?
– Co vám pﬁipadalo nejtûÏ‰í?
– Rozzlobilo/pﬁekvapilo vás nûco?
Reflexi uzavﬁeme: KdyÏ Ïijeme s druh˘mi lidmi, dûje se nûco podobného jako pﬁi kreslení obrazu. Îijeme
spolu – „vytváﬁíme jeden obraz“ a kaÏd˘ má své originální, ale pﬁesto omezené schopnosti.
MÛÏeme uvaÏovat dál:
– Jak˘ obraz by vznikl, kdyby kreslil jen jeden a jin˘m to nedovolil?
– Jak˘ obraz by vznikl, kdyby si kaÏd˘ kreslil jen na své ãásti papíru?
– Jak˘ obraz by vznikl, kdyby se nûkdo nezapojil?
DodrÏování pravidel je dobrá vûc. UmoÏÀuje, aby kaÏd˘ mûl svÛj Ïivotní prostor a mohl svobodnû existovat
mezi druh˘mi lidmi.
Dûti mohou jmenovat co nejvíce spoleãností
uznávan˘ch pravidel nebo ãinností, která by se bez
pﬁesnû dan˘ch pravidel neobe‰la. Napﬁ. pravidla
silniãního provozu, kuchaﬁka, postupy v˘roby lékÛ,
obãansk˘ zákoník, ‰kolní ﬁád, Desatero apod.
Vzhledem k následujícími tématu mÛÏeme dûti
upozornit, Ïe Desatero je právû jedním z nejstar‰ích
a v˘jimeãn˘ch souborÛ pravidel.
4. Zápis
Nadpis: Jsme povoláni ke svobodû
Svoboda znamená, Ïe si mohu dûlat, co chci. Svoboda
znamená, Ïe mi nikdo nesmí brát to, na co mám
právo. Svoboda znamená, Ïe nic nade mnou nemá
moc.
Zápis: Svoboda má své hranice! Moje právo, tvoje
právo, jejich právo. Svoboda není závislost.
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16. Desatero – svoboda osvobozen˘ch

Téma setkání:
Setkání je vûnováno historick˘m a biblick˘m souvislostem textu Desatera. Dûti si porovnávají oba texty,
objevují v nûm formu, jakou je psán starovûk˘ zákoník a srovnávají text Desatera s textem Chammurapiho
zákoníku a se souãasnou Listinou základních lidsk˘ch práv a svobod. Mají tak získat jako úvodní uãivo
k jednotliv˘m pﬁikázáním Desatera potﬁebné znalosti k tomu, aby byly schopny odpovûdût zejména na
otázku, ãím je Desatero vzhledem k nim tak v˘jimeãné. Tím, Ïe je garantováno samotn˘m Bohem,
osvobozuje od závislosti na jakémkoli panovníkovi, i kdyby byl sebemocnûj‰í, a dává ãlovûku svobodu
(¤ 8,31).
Vzdûlávací oblasti a prÛﬁezová témata:
âlovûk a spoleãnost: v˘chova k obãanství – zásady lidského souÏití; ãesk˘ jazyk a literatura – základy literární
teorie; VDO – principy demokracie; MKV – poznávání vlastního kulturního zakotvení.
Cíle setkání:
Dûti mají roz‰íﬁit své chápání svobody o biblick˘ pohled na svobodu, která nám byla bez zásluhy darována.
Dûti si mají zopakovat a doplnit základní informace o historickém a biblickém kontextu textu Desatera
ve Starém zákonû (Ex 20,2–17, Dt 5,6–22).
Dûti mají vnímat Desatero jako v˘zvu ke skuteãnû svobodnému jednání ãlovûka, jako v˘zvu ke svobodû
osvobozen˘ch.

METODICK¯ POSTUP
1. Úvodní ãinnosti
✼ B˘t svobodn˘ od
Cíl: Dûti si mají reflexí vlastních zku‰eností zopakovat uãivo minulého setkání o vymezení pojmu svoboda a vyslovit
asociace, které je napadají v souvislosti se slovem Desatero.
PomÛcky: pracovní listy, pﬁíp. kartiãky, arch papíru a fix

B˘t svobodn˘(á) od
Rozdáme pracovní listy, na kter˘ch je kresba Ivana Steigera. Obraz ãlovûka mÛÏeme spoleãnû vztáhnout
nejprve na neznámého, nekonkrétního ãlovûka a diskutujeme o tom, co mÛÏe ãlovûka obecnû omezovat,
bránit mu v pohybu, bránit mu v Ïivotu. Mûli bychom dojít ke dvûma druhÛm omezení:
– Omezení, která jsou nutná, abychom vedle sebe mohli Ïít, tj. práva druh˘ch lidí, zákony, dopravní pﬁedpisy
apod.
– Omezení, která omezují a ochuzují tím Ïivot, tj. závislosti, omezování lidmi, kteﬁí prosazují svou moc, apod.
Kresbu si ale dûti mohou vztáhnout také na sebe a do obrázku, na linky, tj. na jednotlivé provázky dopisovat
to, co nechtûjí, aby ﬁídilo jejich Ïivot.
– Co nechce‰, aby ovlivÀovalo, ﬁídilo tvÛj Ïivot? Co nechce‰, aby „tahalo za provázky“ tvého Ïivota?
Dûti vedeme ke konkrétním sdûlením, napﬁ. kdyÏ dítû napí‰e „rodiãe“, vedeme jej k pﬁem˘‰lení,
o kterou jejich konkrétní vûtu nebo poÏadavek se jedná. V˘povûdi si pﬁeãteme. MÛÏeme upozornit
na slova, která se opakují, nebo si u nûkter˘ch slov ujasníme návaznost na konkrétní situaci
a zeptáme se, v ãem si myslí, Ïe tahle skuteãnost Ïivot omezuje. Dûti se mohou se sv˘mi omezeními,
pﬁíp. s tím, co vnímají jako své omezení, navzájem sdílet. Podobnû my mÛÏeme dûtem popsat, jaká
omezení jsme mûli, pﬁíp. co jsme jako omezení vnímali, kdyÏ jsme byli podobnû staﬁí, a jak se na své
tehdej‰í starosti díváme dnes.
Co mû svazuje, co mû osvobozuje
Postavíme se do kruhu a do stﬁedu poloÏíme lano nebo si lano mÛÏeme pﬁedávat z ruky do ruky. Kdo chce,
udûlá na lanu uzel a ﬁekne, co mu vadí, co ho omezuje, napﬁ. kdyÏ musím poslouchat nesmyslné pﬁíkazy, kdyÏ
má druh˘ ãlovûk nade mnou moc, kdyÏ neumím ovládnout svÛj hnûv, svou sebelítost…
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Stejn˘m zpÛsobem mÛÏeme ﬁíkat, co mû osvobozuje, a uzly na lanu postupnû rozvazovat, napﬁ. osvobozuje
mû, kdyÏ mÛÏu mít svÛj názor, kdyÏ mû berou takového, jak˘ jsem, kdyÏ nevadí, Ïe se mi nûco nepovede,
kdyÏ se mÛÏu omluvit, komu jsem ublíÏil…
KdyÏ je lano bez uzlÛ, vytvarujeme z nûj obrys mot˘la tak, Ïe zaãneme a druzí jeden po druhém obrys mot˘la
dotváﬁejí tak dlouho, dokud nebudou v‰ichni spokojení.
Brainwriting – Desatero
KaÏdé dítû nebo dvojice dûtí dostane papír, napí‰í
na nûj nadpis Desatero a pod nûj zapí‰í vÏdy jedno
heslo, my‰lenku nebo pocit, kter˘ je v souvislosti se
slovem Desatero napadne. Napﬁ. kostel, kázání, Star˘
zákon, pro babiãku apod. Pak papír posunou
k sousedovi nebo sousední skupinû. Pokraãujeme tak
dlouho, dokud se papíry nevrátí zpût ke svému
majiteli, nebo dokud dûtem nedojdou nápady.
Získáme tak rychl˘ pﬁehled o tom, co dûti o uãivu vûdí
a co si o nûm myslí.
Desatero jedním slovem
Podobn˘m zpÛsobem mÛÏeme spoleãnû zapisovat v souvislosti s Desaterem slova tak, aby z nich vzniklo
jedno slovo. Pﬁi ãinnosti se nemluví, jen si dûti pﬁedávají kﬁídu, pﬁíp. fix tak, aby ji mûl vÏdy nûkdo v ruce.
V˘povûdi dûtí mÛÏeme zapisovat do libovolného tvaru, kter˘ urãí dûti, tak, aby se kﬁída, pﬁíp. fix, nevzdálil
od podloÏky.
2. Vlastní téma
✼ Desatero – deklarace svobody v dûjinách
Cíl: Dûti si mají zopakovat historick˘ kontext vzniku textu Desatera a jeho porovnáním s jin˘mi starovûk˘mi zákoníky
si uvûdomit, Ïe forma ani obsah Desatera „nespadly shÛry“, ale Ïe má formu právního dokumentu, jehoÏ obsah vznikal
postupn˘m potvrzováním zku‰eností lidí v rámci vzájemného souÏití a byl ovûﬁován v prÛbûhu dûjin.
PomÛcky: uãebnice, pracovní listy s historick˘mi souvislostmi a pracovní listy s texty Ex 20,2-17, Dt 5,6-22 a katechetick˘m
znûním Desatera.

Historické souvislosti textu Desatera a dûjin izraelského národa
Pﬁeãteme si nebo pﬁevyprávíme z uãebnice na s. 55 první ãást textu, kde je vyhlá‰ení Desatera v souvislosti
s vyjitím IzraelitÛ z Egypta. Rozdáme dûtem pracovní listy, kde je zopakovaná a doplnûná vûta „Já jsem
Hospodin, tvÛj BÛh; já jsem tû vyvedl z egyptské zemû, z domu otroctví. Daroval jsem ti svobodu. Buì
svobodn˘.“
Dûti mají za úkol pﬁem˘‰let a zapsat, jak si pﬁedstavuje naplnûní tûchto slov:
– Miriam, kdyÏ se narodil MojÏí‰, kdyÏ stála s ostatními pﬁed Rákosov˘m moﬁem a blíÏilo se egyptské vojsko,
kdyÏ do‰la do zaslíbené zemû.
– MojÏí‰, kdyÏ zabil EgypÈana, kdyÏ se setkal s Hospodinem v hoﬁícím keﬁi, kdyÏ vedl Izraelity pou‰tí, kdyÏ
uvidûl z hory Nebo zaslíbenou zemi.
– Izraelité, kdyÏ byli otroky v Egyptû, kdyÏ putovali pou‰tí, kdyÏ do‰li do zaslíbené zemû.
Dûti mohou pracovat ve dvojicích nebo ve skupinách a z uveden˘ch moÏností mÛÏeme vybrat podle dispozic
skupiny jen nûkteré. Dûti své názory prezentují, pﬁíp. jim poloÏíme doplÀující otázku: Od ãeho, od jak˘ch
nebezpeãí, od jak˘ch závislostí BÛh Izraelity osvobozuje, Ïe odcházejí z Egypta, napﬁ. osvobozuje je
z otroctví, ze závislosti na panovníkovi, na právech a povinnostech zemû, ve které jsou cizinci, ze strachu
pﬁed trestem, z nespravedlivého postavení mezi obyvateli zemû apod.
Tato slova usly‰el MojÏí‰ ve svém Ïivotû mnohokrát. BÛh k nûmu promluvil, kdyÏ… Dûti mohou doplÀovat,
kdy to bylo.
MojÏí‰ a izraelsk˘ lid si mnohokrát ve svém Ïivotû ovûﬁili, Ïe BÛh je vede ke svobodû a osvobozuje je. Dûti
mohou podle obrázkÛ na pracovních listech doplÀovat, kdy to bylo.
Tato slova byla napsána na dvou kamenn˘ch deskách. Za nimi následovaly dal‰í pﬁíkazy, které mají zásadní
v˘znam pro etiku Ïidovství a kﬁesÈanství. Desky Desatera pak Izraelité nesli pou‰tí do zaslíbené zemû spolu
s dal‰ími posvátn˘mi texty a Desatero recitovali a dodnes recitují kaÏd˘ den pﬁi ranní modlitbû.
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Text Desatera
Text Desatera najdeme v Bibli na dvou místech. Je
to 2. a 5. kniha MojÏí‰ova, Exodus a Deuteronomium.
Rozdáme dûtem pracovní listy a obû znûní textu si
pﬁeãteme. MÛÏeme se rozdûlit do tﬁí skupin a ãíst
jedno pﬁikázání po druhém tak, aby zaznûla
za sebou a bylo zﬁetelné, zda jsou rÛzná nebo
stejná, krat‰í nebo del‰í. Napﬁ. Jeden ze skupiny
„Deuteronomium“ pﬁeãte vûtu: Já jsem Hospodin,
tvÛj BÛh; já jsem tû vyvedl z egyptské zemû, z domu
otroctví. Jeden ze skupiny „Exodus“ pﬁeãte vûtu: Já
jsem Hospodin, tvÛj BÛh; já jsem tû vyvedl z egyptské
zemû, z domu otroctví. Jeden ze skupiny „Tradice“
ﬁekne: Já jsem Pán, tvÛj BÛh. V‰ichni se pak mohou
vyjádﬁit k rozdílÛm, které sly‰eli.
Poznámka k ãíslování
Jednotlivá pﬁikázání se podle rÛzn˘ch tradic ãíslují
odli‰nû. Îidovské ãíslování podle Tóry chápe
sebepﬁedstavení Boha jako samostatné první
pﬁikázání. âíslování pravoslavn˘ch a reformovan˘ch
církví ponechává první dvû pﬁikázání rozdûlená.
âíslování bûÏné v katolické církvi a nûkter˘ch
evangelick˘ch církvích první dvû pﬁikázání sluãuje,
ale naopak rozdûluje poslední pﬁikázání jako v knize Exodus. Zkrácení textu 1. pﬁikázání zavedl
z katechetick˘ch dÛvodÛ svat˘ Augustin a pouÏívá ho vût‰ina kﬁesÈansk˘ch církví.
Dûti se mohou v samostatné práci ve skupinách pokusit o pﬁeformulování celého nebo jen nûkter˘ch pﬁikázání
tak, aby pro nû byly srozumitelnûj‰í.
Otázky, otázky, otázky
Vyzveme dûti, aby ve dvojících chvíli diskutovaly a do se‰itu zapsaly jakékoli otázky, které je v souvislosti
s tímto textem napadají.
Napﬁ. Kdo to napsal? Jak je to staré? Musím se tím ﬁídit? Platí i dnes? Platí pro v‰echny? Kde se tady vzalo?
Otázky si pak pﬁeãteme a rozdûlíme si je na otázky vûcné a diskusní. K vûcn˘m otázkám nasmûrujeme
následující v˘klad.
Desatero a jeho naplnûní v Novém zákonû
Z biblického textu plyne, Ïe Desatero ﬁe‰í dvû základní roviny – vztah lidí k Bohu a vztah lidí k sobû navzájem.
V kﬁesÈanství se naplnûním Desatera stalo dvojí pﬁikázání lásky k Bohu a k bliÏnímu. Stejné dvû roviny
jednodu‰e shrnuje kﬁesÈanská tradice v podobû odpovûdi JeÏí‰e (Mt, 22,37–40): „Mistﬁe, které pﬁikázání
v zákonû je nejvût‰í?“ On mu ﬁekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, cel˘m sv˘m srdcem, celou svou du‰í a celou
svou myslí.‘ To je nejvût‰í a první pﬁikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bliÏního jako sám sebe.‘
Na tûch dvou pﬁikázáních spoãívá cel˘ Zákon i Proroci.“
PÛvod Desatera
Tradiãní v˘klad pﬁedpokládá, Ïe Desatero spoleãnû s dal‰ími texty, kter˘ch bylo souãástí, pﬁijal MojÏí‰ pﬁímo
od Boha na hoﬁe Sinaj. Pí‰e o tom následující text: Tenkrát jste se pﬁiblíÏili a stáli pod horou. Hora planula ohnûm
aÏ do sam˘ch nebes a kolem byla tma, oblak a mrákota. I promluvil k vám Hospodin zprostﬁedku ohnû. Sly‰eli
jste zvuk slov, av‰ak Ïádnou podobu jste nevidûli; sly‰eli jste jen hlas. Oznámil vám svou smlouvu, kterou vám
pﬁikázal dodrÏovat, desatero pﬁikázání, a napsal je na dvû kamenné desky. A mnû Hospodin v oné dobû pﬁikázal
uãit vás naﬁízením a právÛm, abyste je dodrÏovali v zemi, do které táhnete a kterou máte obsadit. (Dt 4,11–14)
Zákon na Sinaji
Událost, kdy MojÏí‰ dostal od Hospodin desky Desatera, zobrazil malíﬁ na obraze, kter˘ mají dûti na
pracovním listu. Nejprve si prohlédneme spodní ãást obrazu.
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Pﬁem˘‰líme:
– Na co by se mohli tito lidé dívat? Co vyjadﬁují jejich tváﬁe? Na co s úÏasem hledí, nebo od ãeho rozpaãitû
odvracejí oãi?
Odkryjeme zb˘vající ãást obrazu a pﬁem˘‰líme:
– Co je na postavû MojÏí‰e zvlá‰tní? Co má v rukou? Proã má obliãej zakryt˘ závojem?
– Co je na obraze je‰tû zvlá‰tního?
Kolem MojÏí‰e je ãervená barva podobnû jako je ãervená barva ohnû, kdyÏ se Hospodin ukázal MojÏí‰ovi v hoﬁícím keﬁi.
MojÏí‰ má tváﬁ zakrytou ‰átkem, protoÏe Izraelité vûﬁili, Ïe ãlovûk nesmí spatﬁit BoÏí tváﬁ. Izraelité podle biblického pﬁíbûhu
ãekali pod horou Sinaj. Nûkteﬁí mají sklonûnou hlavu, protoÏe vidí velké svûtlo, jiní se dívají, ale mají úÏasem otevﬁená
ústa. Nûkteré pohledy jsou ustra‰ené, jiné odmítavé. V‰ichni vnímají, Ïe souãasnû s MojÏí‰em se k nim pﬁibliÏuje BÛh.
BoÏí pﬁítomnost je na obraze znázornûná jako obrovsk˘ v˘buch.
MojÏí‰ drÏí desky Desatera zvlá‰tním zpÛsobem. Vypadá to, Ïe ne on drÏí desky, ale Ïe ty desky drÏí jeho. Obraz ukazuje, Ïe
Desatero není direktivním naﬁízením, které si „BÛh pﬁeje“, ale je oporou. MojÏí‰ se drÏí desek podobnû jako se drÏí tonoucí stébla.
Izraelité tuto zku‰enost získali bûhem sv˘ch dûjin, protoÏe díky vûrnosti Desateru si zachovali svou identitu vÛãi okolním národÛm.
MojÏí‰ desky nezvedá nad hlavu triumfálnû a v˘hruÏnû, ale s gestem poÏehnání. Îehnat znamená pﬁát dobré slovo a dobré slovo
nezaãíná slovem „musí‰“, ale slovy: „Já jsem Hospodin, tvÛj BÛh, já jsem tû vyvedl z domu otroctví.“ (Ex 20,2) BÛh nevnucuje
ãlovûku zákon jako vnûj‰í autorita, ale vyz˘vá ãlovûka, aby si jej zapsal do svého srdce (Jr 31,33).
(Podle Bernharda Ehlera)

Obraz ukazuje, Ïe i kdyÏ je událost popsána obrazn˘m zpÛsobem, obsahuje v sobû podstatné sdûlení – BÛh
dává ãlovûku svÛj zákon jako dar.
Biblická kritika rozli‰uje v Bibli rÛzné ãasové vrstvy textÛ a pﬁipou‰tí, Ïe Desatero vznikalo podobnû jako
dal‰í texty postupnû. Nejstar‰í ãástí je snad jen text „nezabije‰, nesesmilní‰, nepokrade‰“ a celé Desatero
mohlo vzniknout aÏ v babylonském zajetí nebo po nûm, tj. v 6. stol. pﬁ. Kr. Podobnû pak tradiãní v˘klad
pﬁipisuje autorství knih Deuteronomium a Exodus MojÏí‰ovi. Dnes biblická vûda potvrzuje, Ïe je MojÏí‰
nenapsal a není tedy ani autorem biblického Desatera.
Desatero a starovûké zákoníky
Rozdáme pracovní listy, na kter˘ch je text Desatera vedle starovûké smlouvy mezi panovníkem a poddan˘m
národem.
Upozorníme dûti, Ïe budeme srovnávat dva texty. Oba to jsou starovûké zákoníky. Jeden je smlouvou mezi
panovníkem a podroben˘m národem – poddan˘m národem, kter˘ byl slab‰í a byl poraÏen ve válce sousední
mocnou zemí. V˘razem podrobení se byla smlouva, která ujasÀovala vztahy a práva obou stran. Druh˘ text
je smlouva mezi Izraelity a Hospodinem (Dt 5,6–22). Srovnání textÛ pomÛÏe dûtem ujasnit si koﬁen Desatera,
jeho místo mezi starovûk˘mi zákoníky a zodpovûdût si otázku, ãím se Desatero od ostatních zákoníkÛ li‰í.
Srovnávané úseky obou textÛ:
(1) Já jsem Hospodin, tvÛj BÛh; já jsem tû vyvedl z egyptské zemû, z domu otroctví.
(1) Já jsem Nejvût‰í, jsem pán, jsem hrdina, jsem král, jsem slunce. Zachránil jsem tû pﬁed smrtí hladem a pﬁed bídou,
posílám své vojáky, aby tû chránili, kdyby na tebe chtûl zaútoãit nepﬁítel. Já jsem tvÛj pán, ty jsi mÛj syn, já jsem tû
dnes zplodil. Nestarej se, dám ti v‰e, co potﬁebuje‰.
(2) Nebude‰ mít jiného boha mimo mne.
Nezobrazí‰ si Boha zpodobením niãeho, co je nahoﬁe na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebude‰ se
niãemu takovému klanût ani tomu slouÏit. Já Hospodin, tvÛj BÛh, jsem BÛh Ïárlivû milující. Stíhám vinu otcÛ na synech
i do tﬁetího a ãtvrtého pokolení tûch, kdo mû nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícÛm pokolení tûch, kteﬁí mû milují
a má pﬁikázání zachovávají.
(2) Nebude‰ mít jiného pána!
(3) NezneuÏije‰ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneuÏíval.
Dbej na den odpoãinku, aby ti byl svat˘, jak ti pﬁikázal Hospodin, tvÛj BÛh. ·est dní bude‰ pracovat a dûlat v‰echnu
svou práci. Ale sedm˘ den je den odpoãinutí Hospodina, tvého Boha. Nebude‰ dûlat Ïádnou práci ani ty ani tvÛj syn
a tvá dcera ani tvÛj otrok a tvá otrokynû ani tvÛj b˘k a tvÛj osel, Ïádné tvé dobytãe ani tvÛj host, kter˘ Ïije v tv˘ch
branách, aby si odpoãinul tvÛj otrok. Ale sedm˘ den je den odpoãinutí Hospodina, tvého Boha. Pamatuj, Ïe jsi byl
otrokem v egyptské zemi a Ïe tû Hospodin, tvÛj BÛh, odtud vyvedl pevnou rukou a vztaÏenou paÏí. Proto ti pﬁikázal
Hospodin, tvÛj BÛh, dodrÏovat den odpoãinku.
Cti svého otce i matku, jak ti pﬁikázal Hospodin, tvÛj BÛh, abys byl dlouho Ïiv a dobﬁe se ti vedlo na zemi, kterou ti
dává Hospodin, tvÛj BÛh.
Nezabije‰.
Nesesmilní‰.
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Nepokrade‰.
Nevydá‰ proti svému bliÏnímu fale‰né svûdectví.
Nebude‰ dychtit po Ïenû svého bliÏního. Nebude‰ touÏit po domû svého bliÏního ani po jeho poli ani po jeho otroku
ani po jeho otrokyni ani po jeho b˘ku ani po jeho oslu, vÛbec po niãem, co patﬁí tvému bliÏnímu.
(3) Musí‰ dodrÏovat v‰echny zákony a pﬁedpisy. Musí‰ jedenkrát za rok pﬁede mû pﬁedstoupit a odevzdat mi poplatky
a dávky – zvíﬁata a úrodu. Bezpodmíneãnû tû za to ochráním. Zaruãím, Ïe tví synové budou tv˘mi nástupci.
Musí‰ v‰ak tuto smlouvu pravidelnû pﬁedãítat pﬁed shromáÏdûním svého národa.
(4) Tato slova mluvil Hospodin k celému va‰emu shromáÏdûní na hoﬁe z prostﬁedku ohnû, oblaku a mrákoty mocn˘m
hlasem a víc nepﬁipojil.
Napsal je na dvû kamenné desky a dal je mnû.
Smlouva bude vytesána do kamenn˘ch, bronzov˘ch nebo stﬁíbrn˘ch desek a uloÏena v chrámu vládce a v chrámu
poddaného národa.
(4) Poddaní obdrÏí svoji pÛda jen jako léno. O toto léno se musejí dobﬁe starat a v˘nosy z nûj odevzdávat panovníkovi.
KdyÏ to poddan˘ neuãiní, bude potrestán a léno mu bude odÀato.

Texty mÛÏeme porovnávat pomocí tûchto otázek:
MÛÏeme podtrhnout slova, která jsou obûma textÛm spoleãná a pﬁem˘‰let, jak˘ je mezi nimi rozdíl. V obou
textech podtrháváme odpovûdi na následující otázky:
– Co o sobû ﬁíká starovûk˘ panovník? Co se o Hospodinu ﬁíká v textu Desatera?
Já jsem Nejvût‰í, jsem pán, jsem hrdina, jsem král, jsem slunce…
Já jsem Hospodin, tvÛj BÛh…
– Jak˘mi slovy vypoãítává panovník, co v‰echno dobrého uÏ pro zotroãen˘ národ udûlal? Jak˘mi slovy to
vypoãítává text Desatera?
Zachránil jsem tû pﬁed smrtí hladem a pﬁed bídou, posílám své vojáky, aby tû chránili, kdyby na tebe chtûl
zaútoãit nepﬁítel…
…já jsem tû vyvedl z egyptské zemû, z domu otroctví
– Jak˘mi slovy panovník vyjadﬁuje svou jedinou nadﬁazenost? Jak˘mi slovy to vyjadﬁuje text Desatera?
Já jsem tvÛj pán, ty jsi mÛj syn, já jsem tû dnes zplodil. Nestarej se, dám ti v‰e, co potﬁebuje‰. Nebude‰
mít jiného pána!
Nebude‰ mít jiného boha mimo mne. Nezobrazí‰ si Boha zpodobením niãeho, co je nahoﬁe na nebi, dole
na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebude‰ se niãemu takovému klanût ani tomu slouÏit.
– Jak˘mi slovy panovník vypoãítává, co má poddan˘ splnit? Jak˘mi slovy to vyjadﬁuje text Desatera?
Musí‰ dodrÏovat v‰echny zákony a pﬁedpisy, musí‰ jedenkrát za rok pﬁede mû pﬁedstoupit a odevzdat mi
poplatky, zvíﬁata a úrodu.
– Jak˘mi slovy panovník popisuje pﬁípadné tresty za nedodrÏení smlouvy? Jak˘mi slovy vyjadﬁuje hrozbu
Hospodin?
Poddaní obdrÏí svoji pÛda jen jako léno. O toto léno se musejí dobﬁe starat a v˘nosy z nûj odevzdávat
panovníkovi. KdyÏ to poddan˘ neuãiní, bude potrestán a léno mu bude odÀato.
Stíhám vinu otcÛ na synech i do tﬁetího a ãtvrtého pokolení tûch, kdo mû nenávidí,
– Jak˘mi slovy panovník vyjadﬁuje, co za to slibuje? Jak˘mi slovy to vyjadﬁuje v textu Desatera?
Bezpodmíneãnû tû za to ochráním. Zaruãím, Ïe tví synové budou tv˘mi nástupci.
…ale prokazuji milosrdenství tisícÛm pokolení tûch, kteﬁí mû milují a má pﬁikázání zachovávají.
– Jak je popsán zpÛsob uchování smlouvy?
Smlouva bude vytesána do kamenn˘ch, bronzov˘ch nebo stﬁíbrn˘ch desek a uloÏena v chrámu vládce
a v chrámu poddaného národa.
Napsal je na dvû kamenné desky a dal je mnû.
Desatero má v‰echny znaky staroorientální smlouvy nejvy‰‰ího vládce s vazalsk˘mi panovníky. V úvodu uvádûl
vládce svá jména a tituly. Pak zdÛraznil, co pro své poddané vykonal a vyslovil poÏadavek oddanosti
a zachovaní vûrnosti. Dál následovala jednotlivá ustanovení smlouvy, závûr tvoﬁil poÏehnání tûm, kteﬁí smlouvu
dodrÏovali, a prokletí tûm, kteﬁí smlouvu nedodrÏeli.
BÛh právû tak uzavírá smlouvu s lidem, ale ne jako rovn˘ s rovn˘m. Na jedné stranû stojí svrchovan˘ vládce,
na druhé pak jeho vazal, izraelsk˘ lid. Tato skuteãnost ale neznamená, Ïe je BÛh tyransk˘ vládce, kter˘ si
chce podﬁídit skupinu lidí. Nehovoﬁíme zde o obsahu, ale o formû, kterou je vyjádﬁen jin˘ obsah.
Forma Desatera nebyla ve starovûku nûãím v˘jimeãn˘m. Obdobu Desatera lze nalézt v textech okolních
kultur. Uveìme konkrétní pﬁíklady:
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Desatero a Chammurapiho zákoník
Rozdáme dûtem pracovní listy, kde jsou nejstar‰í psané zákony lidstva a ukázka textu Chammurapiho
zákoníku.
Nejstar‰ími psané zákony (asi 2050 pﬁ. Kr.) se dochovaly z období vlády sumerského krále Urnammy z Uru
nebo krále Lipit-I‰tara z Isinu (asi 1930 pﬁ. Kr.) Dva z nich se podobají pﬁikázáním Desatera. Zápis uveden˘ch
sumersk˘ch zákonÛ je tedy o více neÏ 1,5 tisíce let star‰í neÏ tûch biblick˘ch.
Nesebere‰ osla vdovû.
NepozdrÏí‰ v˘platu mzdy nádeníku.

Dûti mohou najít, kter˘m pﬁikázáním v Desateru se podobají.
Chammurapi byl babylónsk˘ král (1792–1750 pﬁ. Kr.), kter˘ upevnil svou ﬁí‰i a dále ji roz‰íﬁil na témûﬁ celou
Mezopotámii. Zcela novû organizoval státní správu a proslul vydáním pﬁehledného a systematického
zákoníku. Obsahuje 282 ãlánkÛ ﬁe‰ících právní otázky t˘kající se rodiny, soukromého vlastnictví a majetku
obecnû, obchodu, cen a mezd, pÛjãek a jejich splácení, násiln˘ch zloãinÛ, postavení rÛzn˘ch spoleãensk˘ch
vrstev vãetnû otrokÛ.
Chammurapi, past˘ﬁ, povolan˘ Enlilem jsem já. Král zdatn˘, hrdina, zá‰tita zemû, drak králÛ a nezkrotn˘ b˘k, jenÏ
na rohy nabírá nepﬁátele, vybran˘ král, jenÏ opl˘vá moudrostí, Pán, ozdoba Ïezla a koruny, rozváÏn˘ a dokonal˘, pozorn˘
a horliv˘ sluÏebník velk˘ch bohÛ já jsem.
Marduk mû povûﬁil, abych lidem správnû vládl, dal zemi vedení, vloÏil jsem do úst zemû ﬁád a právo, blahobyt lidí jsem
naplnil. Tehdy:
1. JestliÏe nûkdo nûkoho obvinil a udal jej z vraÏdy, av‰ak neprokázal mu to, ten, kdo jej obvinil, bude potrestán smrtí.
3. JestliÏe nûkdo vystoupil u soudu s kﬁiv˘m svûdectvím a v˘povûì, kterou uãinil, neprokázal, bude, jestliÏe jde o hrdelní
spor, potrestán smrtí.
9. JestliÏe nûkdo, komu se ztratila vûc, dopadl svou ztracenou vûc v rukách nûkoho a pﬁivede svûdky, pak zlodûj bude
potrestán smrtí.
25. JestliÏe v domû vypukl poÏár a nûkdo, kdo pﬁi‰el k ha‰ení, si vûci vlastníka domu vzal, ten ãlovûk bude hozen
do tohoto ohnû.
128. JestliÏe nûkdo si vzal manÏelku, av‰ak nevyhotovil o tom smlouvu, tato Ïena se manÏelkou nestane.
150. JestliÏe nûkdo daroval své manÏelce pole, zaﬁízení, zahradu a vyhotovil tabulku, její dûti nevznesou po smrti manÏela
proti ní nárok.
Aby siln˘ neubliÏoval slabému, aby se sirotû i vdovû dostalo práva, aby se v Babylónû soudilo podle práva zemû,
vyryl jsem svá vzácná slova na svou stélu a postavil ji pﬁed sochu „Krále spravedlnosti“.
NechÈ v pﬁí‰tích dnech, ve v‰ech dobách, král, kter˘ bude v zemi, uchrání v˘roky spravedlnosti a nenaru‰uje mé vryté
nápisy!

Vyjádﬁením Chammurapiho zákoníku byl bazaltov˘ monolit stojící na veﬁejném místû v babylonském mûstû
Sipparu. ZnázorÀoval, Ïe kdokoli má k tomuto právnímu ﬁádu pﬁístup. Soudní autority v zemi se díky tomu
nemohly v rozsudcích rozhodovat podle své vlastní vÛle a zároveÀ nikdo jin˘ nemohl právo ignorovat
a odvolávat se na jeho neznalost. V horní ãásti monolitu je vyobrazen babylonsk˘ král Chammurapi, stojící
pﬁed bohem Slunce a spravedlnosti. BÛh mu pﬁedává zákony vytesané klínopisem do kamene. Obdobnû podle
pozdûj‰í hebrejské tradice MojÏí‰ vytesal do kamenné desky Hospodinovy pﬁíkazy.
Je zﬁejmé, Ïe Desatero je napsáno podobnou formou jako vût‰ina starovûk˘ch zákoníkÛ. Podobnû jako ony
obsahuje zku‰enost lidstva s tím, jaká omezení musí ãlovûk respektovat vÛãi druh˘m, aby on ani ostatní nebyli
zotroãováni.
MÛÏeme spoleãnû pﬁem˘‰let:
– âím se tedy li‰í Desatero od ostatních zákoníkÛ, které jsou mnohdy mnohem star‰í a propracovanûj‰í jako
napﬁ. Chammurapiho zákoník?
Za listinami stojí lidská autorita – jejich plnûní garantuje panovník, soudce apod. Za principy Desatera nestojí
ãlovûk, ale autorita samotného Boha. Tím se Izraelité, i kdyÏ je forma vyjádﬁení podobná, stávají nezávisl˘mi
na lidské autoritû, získávají „nadhled“ nad tím, odkud se bere moc siln˘ch, a stávají se tím nezávisl˘mi
a svobodn˘mi.
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BÛh tak osvobodil izraelsk˘ národ z otroctví a daroval mu svobodu. Desatero je v tomto smyslu dar
Boha ãlovûku – ne v‰ak, Ïe BÛh ãlovûka propou‰tí na svobodu jako pán svého otroka, ale Ïe mu jako
milující autorita ukazuje zpÛsob, jak˘m, kdyÏ se sám rozhodne proÏívat svÛj Ïivot, bude svobodn˘. BÛh
proto garantoval lidskou zku‰enost zformulovanou do principÛ Desatera jako svou absolutní a závaznou
vÛli.
✼ Desatero a souãasné listiny
Cíl: Dûti si mají srovnáním textÛ uvûdomit návaznost souãasn˘ch právních dokumentÛ na text Desatera.
PomÛcky: pracovní list s textem Desatera a úryvkem ze souãasn˘ch listin garantujících lidská práva

Je Desatero aktuální i dnes?
I kdyÏ je pojem lidská práva relativnû nov˘ a vznikl v kontentu evropského osvícenství v 18. století, má
my‰lenka lidsk˘ch práv své koﬁeny hluboko v minulosti. My‰lenku zformulovat a chránit lidská práva se
v dûjinách pokusily:
Listina svobod (Charter of Liberties, 1100), Velká listina práv a svobod (Magna charta libertatum, dokument
anglického krále Jana Bezzemka ve prospûch práv feudálÛ, rytíﬁÛ a mû‰ÈanÛ z roku 1215), osvícenství
zdÛrazÀující pﬁirozená základní práva kaÏdého ãlovûka, americké vyhlá‰ení svobody, francouzské vyhlá‰ení
lidsk˘ch a obãansk˘ch práv, vyhlá‰ení lidsk˘ch práv v OSN (1948), evropská konvence o lidsk˘ch právech
(1950), americká konvence o lidsk˘ch právech (1969), africká charta lidsk˘ch práv a národÛ (1986), Charta
základních lidsk˘ch práv Evropské unie (2000).
Zákony se tak snaÏí postihnout nûco, co je pﬁirozené, co není ohraniãené místem ani ãasem, co platí
pro v‰echny, co je nemûnné, nevyhnutelné a co sv˘m nedodrÏováním obvykle pﬁiná‰í zkázu. Pﬁikázání
Desatera takov˘ pﬁirozen˘ zákon postihují a mûly b˘t pﬁirozenou souãástí kaÏdé smlouvy, která chce zaruãit
lidem spoleãn˘ Ïivot ve vzájemnû respektované svobodû.
Rozdáme dûtem pracovní list, kde jsou úryvky z Listiny základních práv a svobod, z úmluvy o právech dítûte,
o právech nemocn˘ch a z evropsk˘ch vûzeÀsk˘ch pravidel. Proãítáme a vyhledáváme odstavce, které mají
pﬁímou souvislost nebo rozvíjejí urãité pﬁikázání Desatera.
V˘sledek hledání zobecníme:
Desatero je v evropské kultuﬁe i mimo okruh náboÏenství povaÏováno ãasto za „etické minimum“, i kdyÏ
pﬁesná znalost znûní Desatera obecná není. KaÏd˘ souãasn˘ právní dokument, kter˘ o sobû tvrdí, Ïe chce
lidem zaruãit svobodné spoluÏití, by mûl nûjak˘m zpÛsobem obsahovat zku‰eností generací lidí osvûdãená
a Bohem potvrzená pravidla.
3. Závûr
✼ Svoboda je dar
Cíl: Dûti se mají ujistit, Ïe dÛsledkem dodrÏování Desatera je svoboda, která byla ãlovûku bez zásluhy darována.
PomÛcky: lano, text Desatera

âlovûk je svobodn˘ od…, aby byl svobodn˘ pro…
Na tabuli nebo na plakát napí‰eme vûtu: „Já jsem Hospodin, tvÛj BÛh, já jsem tû vyvedl z egyptské zemû,
z domu otroctví…“ (Dt 5,6)
Rozdûlíme vûtu na tﬁi ãásti, které oznaãíme tﬁemi rÛzn˘mi barvami:
– Já jsem Hospodin, tvÛj BÛh, tj. jsem s tebou, nemusí‰ se bát
– já jsem tû vyvedl z egyptské zemû, tj. já jsem tû bez tvé zásluhy vyvedl
– z domu otroctví, tj. svobodu, kterou teì má‰, jsem ti daroval
BÛh osvobodil Izraelity bez jejich zásluhy, osvobodil je od strachu, tato svoboda, kterou Izraelité od Hospodina
dostali, je dar.
Dûti mohou do se‰itu doplnit následující vûtu: BÛh ãlovûka osvobozuje od…, aby byl svobodn˘ pro…
Desatero v mot˘lích kﬁídlech
Závûr setkání mÛÏe mít návaznost na aktivitu s lanem z úvodu setkání.
Dûti si mezi sebou podávají lano. Kdo jej má, mÛÏe na nûm udûlat uzel a vyjádﬁit pochybnost, otázku nebo
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problém v kontextu toho, co se v souvislosti s uãivem o Desateru
dovûdûl. Ve druhém kole mÛÏe, kdo chce, uzel rozvázat, pokud vysloví,
co jej v souvislosti s nov˘m uãivem zaujalo, co mu pﬁipadalo zajímavé.
Pak z lana vytvoﬁíme obrys mot˘la a poloÏíme do jeho kﬁídel text
Desatera jako do dvou desek.
Pokud uÏ máme z lana vytvoﬁen˘ obrys mot˘la z úvodu setkání,
provedeme reflexi pomocí jiného pﬁedmûtu nebo jen poloÏením otázky.

4. Zápis
Nadpis: Desatero – svoboda osvobozen˘ch
Otázky k v˘kladu o Desateru a zápis odpovûdi, pﬁíp. dal‰ích informací z nového uãiva. BÛh ãlovûka
osvobozuje od…, aby byl svobodn˘ pro…
Zápis: Proã Desatero? Za starovûk˘mi zákoníky stojí lidská autorita, za Desaterem stojí autorita samého
Boha. Desatero osvobozuje od závislosti na jakémkoli panovníkovi, i kdyby byl sebemocnûj‰í, a dává tak
ãlovûku svobodu. Pﬁikázání Desatera by mûly b˘t pﬁirozenou souãástí kaÏdé smlouvy, která chce zaruãit
lidem spoleãn˘ Ïivot ve svobodû.
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17. První pﬁikázání: Svoboda k víﬁe
Nebude‰ mít jiné Bohy mimo mne
Nezobrazí‰ si Boha zpodobením niãeho

Téma setkání:
Setkání se zab˘vá prvním pﬁikázáním ze dvou úhlÛ pohledu. První vede dûti k reflexi víry, druhá k uvûdomûní
si dÛstojnosti ãlovûka, která z jeho víry v Boha vypl˘vá. Doporuãujeme rozdûlit setkání na více hodin, pﬁípadnû
z nûj realizovat jen ty cíle, které jsou pro skupinu pﬁínosné.
V osmé tﬁídû uÏ nelze v˘znam pﬁikázání stavût direktivnû. Dûti jsou vedeny ke kritickému my‰lení a k reflexi
vlastní víry a jsou povzbuzovány k postoji dÛvûry. ·íﬁe Ïivotní zku‰enosti, kterou se snaÏí toto pﬁikázání
postihnout, je na jedné stranû vyjádﬁena potﬁebou ãlovûka pﬁekraãovat hranice, na druhé stranû tragick˘mi
následky, kdyÏ na cestû nov˘ch objevÛ pﬁeváÏí víra ve vlastní schopnosti a neomylnost.
Druhá ãást setkání se zab˘vá otázkou, v jakého Boha jako kﬁesÈané vûﬁíme. Dûti dostávají prostor si uvûdomit,
Ïe zobrazením a jednoznaãn˘m pojmenováním ãlovûk odkr˘vá skuteãnost jen dílãím zpÛsobem a je velké
nebezpeãí, Ïe ji zkreslí nebo zjednodu‰í. KdyÏ si takov˘mto zpÛsobem dûláme úsudky o Bohu, konfrontujeme
se právû s tou ãástí pﬁikázání, která zakazuje „zpodobovat si Boha“. JestliÏe pak jako kﬁesÈané vûﬁíme, Ïe
ãlovûk je obrazem trojjediného Boha, je víra v nûj také neoddûlitelnû spojena s vírou v dÛstojnost ãlovûka.
V obecné morálce platí, Ïe dÛstojnost ãlovûka vypl˘vá z jeho lidství. KﬁesÈané vûﬁí, Ïe toto lidství vypl˘vá
ze samotné podstaty ãlovûka, kter˘ je Bohem stvoﬁen˘ jako BoÏí obraz a je v Kristu vykoupen˘.
Vzdûlávací oblasti a prÛﬁezová témata:
âlovûk a spoleãnost: v˘chova k obãanství – ãlovûk jako jedinec, sebedÛvûra, osobní potenciál; OSV – rozvoj
individuálních dovedností pro kooperaci.
Cíle setkání:
Dûti si mají reflektovat svou víru a mají umût rozli‰it rÛzná pojetí víry v souãasné dobû.
Dûti mají usly‰et nabídku pojetí víry jako dÛvûry v Boha, jejímÏ opakem není skuteãnost, Ïe ãlovûk nevûﬁí,
ale nedÛvûra a strach.
Dûti si mají uvûdomit, Ïe poÏadavek víry v jednoho Boha s sebou neoddûlitelnû nese také poÏadavek
na víru v dÛstojnost a hodnotu ãlovûka.

METODICK¯ POSTUP
1. Úvodní ãinnosti
✼ âlovûk je tvor, kter˘ touÏí pﬁekroãit sám sebe
Cíl: Dûti si mají prací s obrazem, pﬁíp. reflexí vlastních zku‰eností uvûdomit podoby, jak˘mi ãlovûk touÏí po poznání.
PomÛcky: pracovní listy

Obraz Orbis pictus
Rozdáme pracovní listy, na kter˘ch je ilustrace z knihy Jana Amose Komenského Svût v obrazech. Ilustrace
vypovídá o uãivu této hodiny a mÛÏeme s ní pracovat následujícím zpÛsobem:
– Necháme dûti jmenovat v‰e, co na obraze vidí.
– Dûti mohou pﬁem˘‰let, co ãlovûk na obraze dûlá? O co usiluje? V˘povûdi dûtí doplníme sdûlením: Dﬁevoﬁezba
ukazuje nejednoznaãnou situaci ãlovûka v dne‰ním svûtû. âlovûk je zvlá‰tní tvor, kter˘ díky své touze po poznání
neustále nechává za sebou to, v ãem se zabydlel a je fascinován nov˘mi tajemn˘mi a dosud nepojmenovan˘mi
svûty. Touha jít dál, pochopit, vlastnit, pojmenovat, táhne ãlovûka z jistoty do nejistoty svûtÛ, které nezná.
– âlovûk je zvlá‰tní bytost, která je sama rozporuplná a na hranici svûtÛ. Také na obraze jsou tyto rozpory
patrné. V‰imneme si detailÛ:
Poklop: Je hranicí mezi znám˘m a neznám˘m svûtem. Na jednu stranu chrání, ale na druhou stranu také
ãlovûka oddûluje od toho, co nezná.
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Postoj ãlovûka: Je sám „na hranici“ svûtÛ. Nestojí na vlastních nohou, jak je ãlovûku vlastní, ale po kolenou
se pﬁibliÏuje novému poznání. Nohy mu zÛstávají pevnû na zemi, ale do nov˘ch svûtÛ zasahuje sv˘m
rozumem, sv˘m jednáním a svou vÛlí. Je v nûm zároveÀ strach i touha po poznání.
Znám˘ a neznám˘ svût: Uvnitﬁ je svût, kter˘ ãlovûk ovládl. Je v nûm zachovaná pﬁíroda a krása, ale také
pou‰È a krajina zdevastovaná tím, co uÏ ãlovûk poznal a vyuÏívá.
Strom poznání: Uprostﬁed krajiny stojí strom, kter˘ svou velikostí vyniká. Malíﬁ chtûl vyjádﬁit, Ïe ãlovûk
je jako strom, kter˘ chce vyrÛst aÏ do nebe a touÏí prorÛst aÏ za své hranice. PÛvod rozporu této touhy
v ãlovûku vysvûtluje biblick˘ text obrazn˘m textem o pádu prvních lidí, kteﬁí „pojedli plody ze stromu
poznání dobrého a zlého. Otevﬁely se jim oãi a oni poznali…“
– Co by ãlovûk v tu chvíli mohl ﬁíkat?
ProtoÏe ãlovûk je tvor, kter˘ svou podstatou touÏí po v‰em, co pﬁesahuje jakékoli hranice – je v prvním
pﬁikázání Desatera pojmenovaná víra v nûkoho, kdo je rozumem neuchopiteln˘ a kdo ãlovûka
nepﬁedstavitelnû pﬁesahuje. Budeme si o víﬁe povídat…
Co je pro mne svaté?
Vybídneme dûti, aby do se‰itu nebo na kousek papíru zapsaly odpovûì na otázku „Co je pro mû svaté?“
Jin˘mi slovy – ãeho si váÏím, co mû pﬁesahuje, fascinuje, co je pro mû nepochopitelné, nedosaÏitelné,
co obdivuji, co bych chtûl(a) apod. Vysvûtlíme dûtem, Ïe slovo svaté znamená v tomto v˘znamu nûco,
co nesvazuje, ale co do Ïivota pﬁiná‰í hodnotu, která je pro mne nedotknutelná, které vûﬁím a je dÛleÏitá
pro mÛj Ïivot.
Odpovûdi by mûly ukázat na hodnoty, kter˘m dûti pﬁisuzují hodnotu „boÏích vûcí“, tedy hodnoty, které
vnímají jako nejcennûj‰í, nejvzácnûj‰í, nedotknutelné a ãlovûka pﬁesahující – bez ohledu na to, jestli je
právû má nebo nemá. Dûti mohou psát napﬁ. zdraví, radost, ãas, kter˘ trávím s urãit˘m ãlovûkem, Ïivot
apod.
Tyto hodnoty viditeln˘m a pro dûti aktuálním zpÛsobem poukazují na dokonalé hodnoty smûﬁující k Bohu.
V‰echny tyto hodnoty jsou vyjádﬁeny slovy prvního pﬁikázání, protoÏe v uvûdomûní si tûchto hodnot je
pro kﬁesÈany zároveÀ uvûdomûní si BoÏí blízkosti.
2. Vlastní téma
✼ Víra
Cíl: Dûti si mají ujasnit rÛzné dÛvody k víﬁe v Boha a srovnat si s nimi své dÛvody k osobní víﬁe.
PomÛcky: pracovní listy, uãebnice

Proã vûﬁí‰ v Boha?
Vybereme jednoho komunikativního dobrovolníka a kaÏd˘ ze skupiny mu poloÏí stejnou otázku: Proã vûﬁí‰
v Boha? Co to pro tebe znamená vûﬁit? Co si pod tím pﬁedstavuje‰? Tázan˘ se bude snaÏit odpovûdût pokaÏdé
jinak. Poté, co ﬁekne, Ïe uÏ neví, role tázaného vymûníme. Nejedná se o zkou‰ení, ale o co nejrozsáhlej‰í
v˘ãet osobních dÛvodÛ k víﬁe. KaÏd˘ bude mít za úkol zaznamenat si tu odpovûì, která se mu zdá nejv˘stiÏnûj‰í
a se kterou nejvíce souhlasí. Pak zdÛvodÀujeme svoji volbu.
âemu se tento ãlovûk klaní?
Na pracovním listu je karikatura ãlovûka, kter˘ uctívá rÛzné vûci. Pﬁem˘‰líme, k ãemu takové klanûní vede
a ãím ãlovûka svazuje.
Na ilustraci Johanese Mertense mohou dûti vyhledávat rÛzné vûci, které na závislost odkazují,
napﬁ. fotbalov˘ míã, nÛÏ a vidliãka, zrcadlo, znaãka Mercedes, cigarety a d˘mka, láhev alkoholu, telefon,
polonahá Ïena, peníze, ãas, astrologická znamení apod.
Co to znamená vûﬁit
Rozdáme dûtem pracovní listy, kde jsou rÛzné v˘povûdi o tom, co pro rÛzné lidi znamená vûﬁit. V˘povûdi
si pﬁeãteme a komentujeme je napﬁíklad následujícím zpÛsobem:
Jsou opravdu rÛzné moÏnosti, jak pojmenovat, co to znamená „vûﬁit“. Existují rÛzná pojetí víry:
Vûﬁit v Boha – to je pro dûti: MÛÏeme se setkat s názorem, Ïe víra je pﬁedmûtem citu a slavností, je vhodná
pro dûti, ale pro dospûlé uÏ se nehodí. Do náboÏenství staãí chodit do tﬁetí tﬁídy, pak uÏ se v‰echno jen opakuje.
– 110 –

metodika8_blok_4

7.10.2009 17:27

Stránka 111

Svobodn˘ Ïivot s Bohem

Víra je nûco, co dospûlého ãlovûka omezuje. Taková víra je naivní a nekritická, napﬁíklad kdyÏ „vûﬁím, Ïe
pan faráﬁ/maminka/babiãka má vÏdycky pravdu“.
Vûﬁit v Boha – to je jiné jméno pro morálku: Víra znamená napomínání, pﬁedpisování, hrozby a pﬁíkazy, co
se smí a co se nesmí. Dospûlí pak mohou vyãítat dûtem, Ïe „BÛh v‰echno vidí a provinilého potrestá“. Taková
víra je vírou v zákony, ﬁády a pﬁedpisy, podle kter˘ch se bez pﬁem˘‰lení mohu ﬁídit. Je to berliãka, která
pomáhá jednoznaãnû se rozhodnout a stát si za sv˘m.
Vûﬁit v Boha – vûﬁit znamená, nemám vûdecky doloÏen˘ dÛkaz: Nûco pokládám za pravdivé, i kdyÏ nemusím
mít dÛkaz. Vûﬁím uãitelce zemûpisu, Ïe existuje Amerika, vûﬁím, Ïe události, o kter˘ch se dovím
ze zpravodajství, se opravdu staly. Vûﬁím tedy, kdyÏ mi dÛvûryhodní lidé ﬁíkají, Ïe BÛh existuje. Taková víra
je mnohdy také rezignací – nezb˘vá mi nic jiného, tak tomu vûﬁím.
Vûﬁit v Boha – BÛh je konkurence: KdyÏ je BÛh siln˘, já musím b˘t slab˘, protoÏe, kdyÏ existuje nûkdo siln˘,
musí existovat i nûkdo slab˘. Buì jsem svobodn˘, nebo, vûﬁím-li v Boha, jsem vázán. Jestli chci b˘t svobodn˘,
musím se osvobodit od Boha. Víra mû svazuje. Taková víra je projevem toho, Ïe ãlovûk nevûﬁí sám sobû
a pﬁená‰í zodpovûdnost na nûco nebo nûkoho jiného.
Vûﬁit v Boha – mohu vûﬁit v cokoli: Vûﬁit se dá spolehlivému autu, penûzÛm, vûﬁit mÛÏu i sobû. Vûcem se
pak ãlovûk cítí tak zavázán, Ïe jim zaãne slouÏit. Auto potﬁebuje nale‰tit, peníze se musí dobﬁe uschovat nebo
investovat, o tûlo je tﬁeba se starat. Lidé tak zaãnou vûcem pﬁisuzovat vût‰í hodnotu, neÏ jim náleÏí. Taková
víra vypl˘vá z toho, Ïe pro mû má nûco nesmírnou hodnotu, fascinuje mû to, chci to a slouÏím tomu.
Víra neznamená vûﬁit v nûco, ale vûﬁit v nûkoho, nûkomu. První zku‰enost dÛvûry zaÏívá ãlovûk jako právû
narozené dítû. Základ dÛvûry ke svûtu vzniká ve chvíli, kdy je narozené dítû pﬁijato rodiãi a sv˘m okolím.
NáboÏenská víra znamená opakovanou zku‰enost, Ïe mohu Bohu dÛvûﬁovat mnohem více neÏ rodiãÛm,
nejbliÏ‰ím i kamarádÛm. Víra je dÛvûra a dÛvûra vyÏaduje stateãnost a odvahu. Vûﬁit neznamená nûco se
domnívat nebo myslet, ale mít naprostou dÛvûru, b˘t pevnû zakotven v Bohu. Základem tohoto postoje je
neustále proÏívaná zku‰enost s tím, jak BÛh jedná. Taková víra je dÛvûrou.
Na závûr dûti napí‰í, kter˘ názor jim je nejbliÏ‰í, pﬁíp. zformulují názor vlastní, kter˘ pak pﬁeãtou ostatním
a zdÛvodní.
Co znamená vûﬁit pro autora tohoto textu?
Pﬁeãteme si podle uãebnice ãást Ïalmu 16. Pﬁedem upozorníme, Ïe je to prastará v˘povûì vûﬁícího ãlovûka,
kter˘ také hovoﬁí o své víﬁe v Boha. Autor tûchto slov tedy tak jako my pﬁed chvílí odpovídá na otázku: Proã
vûﬁí v Boha? Co pro nûj znamená víra?
OchraÀ mû, BoÏe, neboÈ se utíkám k tobû!
Pravím Hospodinu: „Ty jsi mÛj Pán. Bez tebe nemám ‰tûstí.“
RozmnoÏují si útrapy, kdo se drÏí cizích bohÛ;
nepﬁidruÏím svou úlitbu k jejich úlitbám krve,
pﬁes mé rty nepﬁejde ani jejich jméno.
Velebím Hospodina, Ïe mi byl rádcem,
k tomu mû i za noci vybízí mé nitro.
Hospodina mám neustále na zﬁeteli,
nezakolísám, kdyÏ je mi po pravici.
Proto se raduje mé srdce, má du‰e plesá, i mé tûlo trvá v bezpeãí.
UkáÏe‰ mi cestu k Ïivotu, u tebe je hojná radost,
po tvé pravici je vûãná slast.

(Podle Î 16)

Podle textu znovu hledáme odpovûì, napﬁ. Ïalmista vûﬁí, Ïe ho BÛh ochrání, mÛÏe se u nûj ukr˘t, Ïe s ním
hovoﬁí, radí mu, u nûj je v bezpeãí, ukazuje cestu Ïivota, najde u nûj radost a vûãnou slast apod. Odpovûdi
mÛÏeme zapisovat, srovnat s tûmi, které dûti ﬁekly v pﬁedchozích aktivitách. Jsou nûkteré stejné?
Pﬁem˘‰líme, zda se dá napsat, co je to víra, jednou vûtou.
Vûﬁit znamená dÛvûﬁovat. Vûﬁit znamená nehrbit se pﬁed nik˘m a pﬁed niãím, ale mít rovná záda. Izraelité
tuto zku‰enost vyjádﬁili vûtou: Já jsem Hospodin, tvÛj BÛh. Nebude‰ mít jiné bohy mimo mû.
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✼ KdyÏ lidé pﬁíli‰ vûﬁí vûcem, lidem nebo sami sobû
Cíl: Dûti se mají zamyslet nad tím, ãemu v‰emu se ãlovûk mÛÏe klanût a mají vyhodnotit situace, kdy ãlovûk v touze
po poznání pﬁecenil vlastní síly, ale zároveÀ mají pochopit, Ïe cesta k novému poznání a k pﬁekroãení sebe sama pﬁiná‰í
chyby a omyly.
PomÛcky: pracovní listy

Babylonská vûÏ
Rozdáme dûtem pracovní listy, na kter˘ch je obraz Babylonské vûÏe. Jeden namaloval Pieter Brueghel
v roce 1563 a druh˘ s názvem Babylon dne‰ka podle nûj namaloval Pierre Brauchliho. Pod textem Gn 11,1–9
jsou obrázky novodob˘ch „babylonsk˘ch vûÏí“.
Celá zemû byla jednotná v ﬁeãi i v ãinech. KdyÏ táhli na v˘chod, nalezli v zemi ·ineáru pláÀ a usadili se tam. Tu si ﬁekli
vespolek: „NuÏe, nadûlejme cihel a dÛkladnû je vypalme.“ Cihly mûli místo kamene a asfalt místo hlíny. Nato ﬁekli: „NuÏe,
vybudujme si mûsto a vûÏ, jejíÏ vrchol bude v nebi. Tak si uãiníme jméno a nebudeme rozpt˘leni po celé zemi.“ I sestoupil
Hospodin, aby zhlédl mûsto i vûÏ, které synové lid‰tí budovali. Hospodin totiÏ ﬁekl. „Hle, jsou jeden lid a v‰ichni mají
jednu ﬁeã. A toto je teprve zaãátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od niãeho, co si usmyslí provést. NuÏe, sestoupíme
a zmateme jim tam ﬁeã, aby si navzájem nerozumûli.“ I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takÏe upustili od budování
mûsta. Proto se jeho jméno naz˘vá Bábel (to je zmatek), Ïe tam Hospodin zmátl ﬁeã ve‰keré zemû a lid rozehnal po celé
zemi.

– Pﬁed ãím text ãlovûka varuje a k ãemu vyz˘vá?
– Jak je toto varování a v˘zva vyjádﬁena obrazem?
– Jak druh˘ malíﬁ obraz aktualizoval? Proã mûl potﬁebu tuto prastarou zku‰enost znovu pﬁipomenout
i v souãasnosti?
Podíváme se na fotografie. Zeptáme se dûtí, zda o nûkter˘ch z tûchto ne‰tûstí uÏ sly‰ely, pﬁíp. co o nich vûdí.
Informace doplníme.
Titanik 1912
Titanic byl luxusní parník spoleãnosti White Star Line, kter˘ ztroskotal bûhem své první plavby v noci ze 14. na 15. dubna
roku 1912. Zahynulo asi 1500 cestujících a ãlenÛ posádky. ·éfkonstruktérem lodi byl Thomas Andrews povaÏovan˘
za absolutní ‰piãku ve svém oboru. Pro stavbu lodi byl pouÏit ten nejlep‰í materiál a ta nejlep‰í technika, jaké v té dobû
existovaly.Titanic byl 269,02 metrÛ dlouh˘ a 28,25 metrÛ ‰irok˘, váÏil 46 328 tun a jeho v˘tlak ãinil 52 310 tun pﬁi maximálním
ponoru (10,54 m). Pﬁedstavoval nejvût‰í námoﬁní plavidlo, jaké bylo do té doby vyrobeno. Pokusy ukázaly, Ïe sráÏku nebylo
moÏno odvrátit. Titanic mohl pﬁeÏít jen tehdy, pokud by narazil do ledovce pﬁímo, nebo pﬁípadnû kdyby se o led otﬁel
trochu ménû dÛraznû. Pﬁím˘ náraz by silnû zdeformoval pﬁíì. Je v‰ak pravdûpodobné, Ïe by do‰lo k protrÏení ménû
pﬁepáÏek. Loì, aã silnû po‰kozena, by se udrÏela na hladinû. Lze pochopit, proã první dÛstojník nehodlal najet s lodí
na ledovec, ale jeho pokyn nebyl optimální ani pokud jde o úhybn˘ manévr. Titanic mûl pﬁi své velikosti relativnû malé
kormidlo a reagoval na nû pomalu. Pln˘ zpûtn˘ chod ‰roubÛ navíc úãinek kormidla je‰tû mírnû tlumil. Lep‰í by bylo
ponechat ‰rouby v plném chodu vpﬁed, pﬁípadnû dát zpûtn˘ chod pouze u levého ‰roubu – za tûchto okolností by Titanic
uhnul o kousíãek více a moÏná by pak pﬁeÏil, byÈ nepochybnû tûÏce po‰kozen. Takto byl jeho osud zpeãetûn.Parník narazil
na kru prav˘m bokem pﬁídû a ta rozervala jeho trup tûsnû nad dvojit˘m dnem v délce 100 metrÛ nûkolika mal˘mi trhlinami,
které dohromady mûly nûco kolem jednoho ãtvereãního metru, coÏ znamenalo, Ïe bylo proraÏeno prvních 6 vodotûsn˘ch
komor. JelikoÏ pﬁepáÏky nebyly vodotûsnû napojeny na paluby a paluby samy taktéÏ nebyly vodotûsné, bylo jasné, co se
stane: ztûÏklá pﬁíì se bude noﬁit do vody, aÏ se pﬁední komory zaplní a ponoﬁí natolik, Ïe se voda pﬁelije pﬁes hranu vodotûsné
pﬁepáÏky ãíslo 6 do sedmé komory. A pak do osmé, deváté…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Titanic#Ztroskot.C3.A1n.C3.AD
Challenger 1986
Pﬁed dvaceti roky, 28. ledna 1986, explodoval 73 sekund po startu z floridského Kennedyho vesmírného stﬁediska na mysu
Canaveral americk˘ raketoplán Challenger. V‰ech sedm astronautÛ na jeho palubû zahynulo. ·lo jiÏ o pûtadvacát˘ start
raketoplánu americké vesmírné flotily, druÏicov˘ stupeÀ Challenger se do vesmíru vydal po desáté. A aã byl teprve konec
ledna, byl to jiÏ druh˘ start v roce 1986. Podle plánu NASA se v roce 1986 mûlo uskuteãnit je‰tû dal‰ích 13 startÛ ãtyﬁ
americk˘ch raketoplánÛ. InÏen˘ﬁi NASA a prezidentská komise pozdûji zjistili, Ïe pﬁíãinou exploze bylo selhání
pryÏového tûsnûní na jedné z pomocn˘ch raket (SRB). V dÛsledku toho do‰lo k prohoﬁení spoje mezi SRB a externí nádrÏí
(ET), pﬁiãemÏ SRB narazila do ET a zpÛsobila explozi.
V ten den bylo na mysu Canaveral velmi chladné poãasí. Teploty byly velmi nízké, ráno namûﬁili –4 °C, v noci aÏ –17 °C.
V takov˘chto podmínkách nebyly motory nikdy ani zkou‰ené. Teplota ve vnitﬁku motorÛ SRB byla odhadována na –14 °C.
Na rampû se tvoﬁila námraza a ãetné rampouchy. Nûkteré z nich byly dlouhé aÏ pÛl metru a musel je odstranit speciální
t˘m. Kontrola pﬁed startem neukázala Ïádné váÏné závady. Nûkteﬁí pracovníci firmy Thiokol upozorÀovali na to, Ïe pokles
teploty mÛÏe ovlivnit pruÏnost a spolehlivost teflonového tûsnûní motorÛ SRB. Nûkteﬁí inÏen˘ﬁi proti startu dokonce
protestovali a upozorÀovali, Ïe mráz mohl po‰kodit tûsnûní. Z tohoto dÛvodu se pﬁed startem odehrála dvouhodinová
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tisková konference. Tlak termínÛ byl v‰ak pﬁíli‰ siln˘. Jak se pozdûji ukázalo, uÏ krátce po startu zaznamenaly sledovací
kamery nûco, co nebylo úplnû v poﬁádku. Jednalo se o mal˘ obláãek ãerného d˘mu (viz obrázek vpravo) z netûsnosti,
která se objevila v ãase +0,445 sekund. Nacházel se zhruba v oblasti spodního spoje pravého motoru SRB s nádrÏí ET.
Podle poãítaãov˘ch simulací v tomto místû do‰lo k nejvût‰ímu proudûní vzduchu, a tím pádem i k nejvût‰ímu poklesu teploty
na povrchu raketoplánu. Netûsnost zpÛsobila ztrátu pruÏnosti gumov˘ch krouÏkÛ mezi jednotliv˘mi segmenty motoru.
Do takto vzniklé ‰tûrbiny vnikly spaliny a zaãaly pﬁepalovat gumové tûsnûní a vnûj‰í kryt motoru.
http://cs.wikipedia.org/wiki/STS-51-L
http://cs.wikipedia.org/wiki/Challenger
Havárie jaderné elektrárny âernobyl
Nejvût‰í jaderná nehoda v historii jaderné energetiky se stala 26. dubna 1986. K události do‰lo ve ãtvrtém bloku jaderné
elektrárny v âernobylu, která leÏí na území dne‰ní Ukrajiny. Uvádí se, Ïe havárie nûjak˘m zpÛsobem zasáhla zhruba 600 tisíc
osob. Na kontaminovan˘ch územích Ïije dodnes celkem zhruba 5 milionÛ obyvatel (Bûlorusko, Rusko, Ukrajina). Bûhem
riskantního pokusu tehdy do‰lo k pﬁehﬁátí a následné explozi reaktoru. Katastrofa je pﬁisuzována ‰patnému návrhu reaktoru
a chybám, které udûlali operátoﬁi, kdyÏ poru‰ili procedury nutné k zaji‰tûní bezpeãného chodu elektrárny. Stejnû jako v Three
Mile Island byl druhotn˘m faktorem pﬁispívajícím k havárii fakt, Ïe elektráren‰tí operátoﬁi nebyli dostateãnû vy‰koleni
a obeznámeni s mnoha charakteristikami reaktoru. K pﬁíãinû havárie pﬁispûlo nûkolik pﬁípadÛ obcházení bezpeãnostních
procedur. Jedním z nich byla nedostateãná komunikace mezi vedoucími bezpeãnostními pracovníky a operátory ohlednû
pﬁíkazu vykonat noãní experiment. Navíc kvÛli nedostateãnému pro‰kolení operátoﬁi dostateãnû nechápali, jak reaktor
pracuje pod nízk˘m stupnûm reaktivity. Aby mohl b˘t proveden experiment, bylo nûkolik bezpeãnostních systémÛ vyﬁazeno
z provozu nebo ignorováno. Mnoho technick˘ch rysÛ reaktoru bylo povaÏováno za vojenská tajemství a operátoﬁi o nich
nemûli ponûtí. Reaktor mûl pﬁedev‰ím nebezpeãnû velk˘ kladn˘ dutinov˘ koeficient reaktivity. Velmi v˘znamnou vadou
reaktoru byla také konstrukce jeho regulaãních tyãí. Regulaãní tyãe nebyly zcela naplnûné; ve chvíli, kdy se zasouvaly, byla
na prvních pár sekund chladící kapalina nahrazena dut˘mi ãástmi regulaãních tyãí. JelikoÏ chladící kapalina (voda) je
pohlcovaã neutronÛ, v˘kon reaktoru v té chvíli stoupl. Toto neintuitivní chování reaktoru pﬁi zasouvání regulaãních tyãí
nebylo operátorÛm vÛbec známo.
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cernobylsk%C3%A1_hav%C3%A1rie#P.C5.99.C3.AD.C4.8Diny
Îelezniãní ne‰tûstí u Eschede
K nejhor‰í havárii vysokorychlostního vlaku na svûtû do‰lo ve 200 km rychlosti 3. ãervna 1998 nedaleko obce Eschede
v dolním Sasku. Ne‰tûstí si vyÏádalo 101 mrtv˘ch a 88 zranûn˘ch a stalo se tak nejhor‰í Ïelezniãní katastrofou v dûjinách
Spolkové republiky Nûmecko.
V 10:59 praskla ‰est kilometrÛ jiÏnû od Eschede dÛsledkem únavy materiálu obruã kola na tﬁetí nápravû prvního vagonu.
Obruã se sloupla z kola a narovnaná prorazila podlahu vagónu, kde zÛstala zaklínûná.Bûhem následujících minut probûhl
ﬁetûzec událostí, jejichÏ sloÏení trvalo vy‰etﬁovatelÛm mûsíce. Obruãe v podlaze si v‰iml jeden z pasaÏérÛ. Místo, aby okamÏitû
zastavil vlak pomocí záchranné brzdy, ‰el informovat prÛvodãího. PrÛvodãí, kter˘ si právû také v‰iml vibrací vlaku, se ‰el
na kus kovu, o kterém mu cestující povûdûl, podívat. Nedo‰el k nûmu, neboÈ vlak dorazil k místu ne‰tûstí.
KdyÏ vlak projíÏdûl pﬁes první ze dvou v˘hybek, zaklínûná obruã kola narazila na jazyk v˘hybky, kter˘ se odlomil a zvedl
od praÏcÛ. Prorazil také podlahu vagónu, uvízl v ní a nadzvedl vagón, kter˘ vykolejil. Jedno z vykolejen˘ch kol narazilo na
v˘mûník druhé v˘hybky a pﬁehodilo ji. Zadní nápravy tﬁetího vagónu vjely na druhou kolej, a do‰lo tak k roztrÏení vlaku,
které po‰kodilo zadní ãást tﬁetího vagónu. ProtoÏe se posádce ani pasaÏérÛm nepovedlo zastavit vlak, nezabránili, aby zniãení
kola zpÛsobilo ﬁetûzec událostí vedoucích ke katastrofû. Kdyby byl vlak hned zastaven, pravdûpodobnû by se nic nestalo.
Îeleznice obvykle postupují v pﬁípadû divného chování nebo zvukÛ ve vlaku podle pravidla „zastav a vy‰etﬁi“. BohuÏel v tomto
ICE se takto nepostupovalo. Drahocenn˘ ãas byl ztracen, kdyÏ pasaÏér místo zatáhnutí za záchrannou brzdu ‰el oznámit
prÛvodãímu velk˘ kus kovu, kter˘ pro‰el podlahou vagónu. PrÛvodãí také odmítl zastavit vlak, dokud si problém sám
neprohlédne. ¤íkal, Ïe je to firemní postup. Jeho rozhodnutí bylo podpoﬁeno i pozdûji u soudu, kde byl zpro‰tûn v‰ech obvinûní.
Konstrukce mostu pﬁes traÈ se zﬁejmû také podílela na rozsahu ne‰tûstí, protoÏe mûl dva tenké pilíﬁe, které drÏely most
na kaÏdé stranû, místo oblouku od opory na jedné stranû k opoﬁe na stranû druhé. Podobn˘ problém se vyskytl i pﬁi
Ïelezniãním ne‰tûstí v Granville roku 1977. Nov˘ most postaven˘ po ne‰tûstí je konzolov˘ a tento problém jiÏ nemá.
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%ADne%C5%A1t%C4%9Bst%C3%AD_u_Eschede
Letecké ne‰tûstí – pád Concordu
Nadzvukov˘ letoun Concorde, provozovan˘ spoleãnostmi Air France a British Airways, kraloval v oblasti osobní letecké
pﬁepravy déle neÏ ãtvrtstoletí. Byl extrémnû rychl˘, extrémnû drah˘ a extrémnû bezpeãn˘. AÏ do okamÏiku, kdy se
30. prosince 2000 jeden ze strojÛ zﬁítil krátce po startu na paﬁíÏské pﬁedmûstí. Pﬁi tragédii zahynulo 113 lidí, vût‰inou nûmeãtí
turisté cestující na dovolenou do New Yorku. Letadlo spadlo na hotel ve mûstû Gonesse. Francie i Británie okamÏitû zastavily
provoz ConcordÛ.
Nehodu nadzvukového letounu Concorde v PaﬁíÏi pﬁímo ovlivnila skuteãnost, Ïe lamela, na níÏ stroj pﬁi startu najel, byla
z titanu. S odvoláním na soudní zdroje to napsaly francouzské sdûlovací prostﬁedky. Pﬁi pádu letadla zemﬁelo 113 lidí.
Lamela roztrhla pneumatiku Concorde, jejíÏ kusy následnû prorazily jeho palivovou nádrÏ. Kov odpadl z letadla DC-10
americké spoleãnosti Continental Airlines, které osudn˘ den startovalo pﬁed nadzvukov˘m strojem. Lamela byla pouÏita
jako náhradní souãástka. Originál se vyrábí ze slitiny, jeÏ na rozdíl od titanu „pneumatiku neprorazí“.
http://www.novinky.cz/clanek/36525-pad-concordu-u-parize-zpusobila-lamela-z-titanu.html
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Biblick˘ text je ãasto spojován s obrazem Boha, kter˘ trestá za to, Ïe se ãlovûk snaÏí objevovat nové
vûci, staví se na stranu v˘voje a hledá nové cesty k ﬁe‰ení problémÛ a k pﬁekonávání pﬁekáÏek. Podle
této jednoduché interpretace v‰ak vypl˘vá, Ïe poslu‰n˘ ãlovûk by mûl b˘t pasivní a uznat BoÏí nadvládu
a nedostiÏnost. Není to tak. To, co zpÛsobuje v biblickém textu katastrofu, není BoÏí zámûr a trest,
ale snaha ãlovûka „postavit nûco aÏ do nebe“, tedy pﬁedstava ãlovûka, Ïe je pánem tvorstva. âlovûk
je v‰ak tvor, kter˘ dûlá chyby a ty mohou mít tragické následky. âlovûk by tedy mûl k úspûchÛm
ve svém díle pﬁistupovat s pokorou, nikoli dílo zastavit. I kdyÏ ãlovûk dokáÏe velké vûci, zÛstává stále
jen ãlovûkem.
✼ Nezobrazí‰ si Boha zpodobením niãeho, co je nahoﬁe na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.
Nebude‰ se niãemu takovému klanût, ani tomu slouÏit.
Cíl: Dûti si mají uvûdomit, Ïe není v lidsk˘ch silách pojmenovat cokoli, co ãlovûka pﬁesahuje a tedy i Boha, a uvûdomit
si, Ïe víra v Boha je neoddûlitelnû spojena také s vírou v dÛstojnost a hodnotu ãlovûka.
PomÛcky: pracovní listy

Komu vlastnû vûﬁím? Kdo jsi, BoÏe?
Rozdáme dûtem pracovní listy, uvedeme je do souvislostí pﬁíbûhu, kdy se MojÏí‰ setkává s Hospodinem
v hoﬁícím keﬁi, a pﬁeãteme si ãást rozhovoru podle Ex 3,13–15:
Av‰ak MojÏí‰ Bohu namítl: „Hle, já pﬁijdu k IzraelcÛm a ﬁeknu jim: Posílá mû k vám BÛh va‰ich otcÛ. AÏ se mû v‰ak
zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“ BÛh ﬁekl MojÏí‰ovi: „JSEM, KTER¯ JSEM.“ A pokraãoval: „¤ekni IzraelcÛm
toto: JSEM posílá mû k vám.“ BÛh dále MojÏí‰ovi poruãil: „¤ekni IzraelcÛm toto: ‚Posílá mû k vám Hospodin, BÛh va‰ich
otcÛ, BÛh AbrahamÛv, BÛh IzákÛv a BÛh JákobÛv.' To je navûky mé jméno, jím si mû budou pﬁipomínat od pokolení do
pokolení.“

V tomto textu dává BÛh jméno sám sobû. Naz˘vá sám sebe „Jsem, kter˘ jsem“. Zdálo by se, Ïe je v‰e jasné,
ale není to tak. Slova „jsem, kter˘ jsem“ mají mnoho moÏností, jak je ãlovûk mÛÏe pochopit a vysvûtlovat.
V˘znam BoÏího jména
JHVH (hebrejsky
, jhwh) je tzv. tetragrammaton, tzn. ãtyﬁi písmena. Tato ãtyﬁi písmena jsou tvarem
hebrejského slovesa ha-wah' (stát se), to znamená volnû pﬁeloÏeno „pÛsobí, Ïe se stane“, nebo mÛÏe stát
tím, k˘m je tﬁeba b˘t. Mezi Îidy se postupem ãasu vyvinula vÛãi tomuto BoÏímu jménu taková úcta, Ïe se
nevyslovovalo – mohl tak uãinit jen veleknûz jedinkrát v roce. Proto se vÏdy, kdyÏ se v biblickém textu
objevuje, b˘vá nahrazováno jin˘m termínem: Adonaj (
Pán), ·ém (
jméno) apod.
Také náboÏen‰tí myslitelé, teologové, filosofové dávají po staletí tûmto slovÛm rÛzné v˘znamy. Podíváme
se na nûkteré z nich.
– Jsem, kter˘ jsem s vámi tak, Ïe se mnou mÛÏete s jistotou poãítat…
– Jsem, kter˘ jsem s vámi tak, Ïe se mnou musíte poãítat, kdy a jak já chci…
– Jsem, kter˘ jsem s vámi tak, Ïe se mnou musíte poãítat jako s tím, kter˘ vám mÛÏe b˘t blízko, aby
vás chránil…
– Jsem, kter˘ je s vámi tak, Ïe moje blízkost nezná hranice ãasu, prostoru a spoleãenského
uspoﬁádání…
Dûti mají za úkol „doplnit“ BoÏí jméno nejlépe pﬁídavn˘m jménem
Jak˘ BÛh je?

Jak˘ BÛh není?

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

Podobn˘m zpÛsobem mÛÏeme pracovat také s textem Ïalmu 18,1–3.
Îalm Hospodinova sluÏebníka Davida, kter˘ pﬁedná‰el slova této písnû Hospodinu v den, kdy jej Hospodin vysvobodil
ze spárÛ v‰ech jeho nepﬁátel i z rukou Saulov˘ch. Pravil: Miluji tû vroucnû, Hospodine, moje sílo.
Hospodine, skalní ‰títe mÛj, má pevná tvrzi, vysvoboditeli, BoÏe mÛj, má skálo, utíkám se k tobû, ‰títe mÛj a rohu spásy,
nedobytn˘ hrade!
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Dûti mohou:
– Podtrhnout, jaká jména dává David Hospodinu.
– Diskutovat, co ta jména znamenají, co si pod tím jménem pﬁedstavují.
– Pﬁem˘‰let, jestli znají je‰tû jiné zpÛsoby, jak lidé pojmenovávají Boha, pﬁíp. co znamenají, o jaké BoÏí
vlastnosti vypovídají, napﬁ. BÛh je… Ïivot, svûtlo, cesta, svûtlo apod.
Pﬁes v‰echnu rozmanitost a bohatost neumí ãlovûk Boha jednoznaãnû a definitivnû pojmenovat. Kdyby si
myslel, Ïe se mu to povedlo, tak se urãitû m˘lí. To, co pojmenoval, je jen dílãí ãást, jeden úhel pohledu, protoÏe
není v silách ãlovûka jasnû pojmenovat cokoli, co jej pﬁevy‰uje.
V prvním pﬁikázání ãteme: Nezobrazí‰ si Boha zpodobením niãeho. Neznamená to, Ïe by si ãlovûk nemûl
kreslit nebo jin˘m zpÛsobem zaznamenávat a pojmenovávat své pﬁedstavy o tom, k˘m je pro nûj BÛh.
Znamená to, Ïe si nemá myslet, Ïe to, na co pﬁi‰el, je úplné, definitivní a Ïe je mu tedy v‰echno jasné. BÛh
je vÏdy nûco víc, neÏ ãlovûk dokáÏe zachytit a dát tomu jméno. Bylo by po‰etilé si myslet, Ïe to dokáÏeme.
Ve starovûku toto pﬁikázání zabraÀovalo, aby lidé uctívali pﬁedmûty, které jsou pouh˘m znamením nûãeho
vût‰ího a BÛh je vÏdy vût‰í neÏ jeho obraz. KdyÏ na nûco ukáÏeme prstem, nechceme, aby se lidé dívali
na ná‰ prst, ale tam, kam ukazuje.
Ve starém Izraeli mûlo toto naﬁízení konkrétní podobu – BÛh se nesmûl zobrazovat, aby se neuctíval jeho
obraz, aby nevznikla modla, ale aby se lid obracel pﬁímo k Bohu. Ani první kﬁesÈané si nezobrazovali Boha.
AÏ pozdûji zaãali zobrazovat JeÏí‰e Krista, protoÏe se stal ãlovûkem, a svaté, kteﬁí byli také konkrétními
lidmi. Tento problém vyvrcholil v 8. a 9. století v „obrazoboreckém hnutí“ v církvi v Byzanci, které obrazy
na rozdíl od církve v ¤ímû zakazovalo. Problém pak znovu oÏivil v dobû reformace – obrazy podle
protestantsk˘ch reformátorÛ (Kalvín, Zwingli) odvádûly vûﬁící od toho, co je pravé, neviditelné a duchovní.
I kdyÏ se s tím katolické pojetí neztotoÏnilo a je nesmírnû bohaté na obrazy ze Ïivota JeÏí‰e Krista i obrazy
svat˘ch a obraznou ﬁeã znamení, je dobré vûdût, Ïe tyto vûci nejsou pﬁedmûtem uctívání, ale jejich smysl
spoãívá v tom, Ïe ukazují na Boha, kter˘ je nezachytiteln˘.
Bajka O stém BoÏím jménu
Rozdáme dûtem pracovní listy, kde je pﬁíbûh Godeharda Wolperse O stém BoÏím jménu. Pﬁíbûh obrazn˘m
zpÛsobem vypravuje o tom, jak ãlovûk hledá BoÏí jméno.
Ná‰ pﬁíbûh se stal v jedné zemi u jednoho mûsta. Jmenovalo se Betlém, kolem nûj byly rozlehlé pastviny a na nich se páslo
mnoho ovcí. Jedna z nich se jmenovala Gimel. Jen kousek dál byla pou‰È, kde nebyla ani zeleÀ, ani voda.
Gimel se pásl na pastvinách spolu s dal‰ími ovcemi. Byly si v‰echny podobné, jen Gimel se od ostatních li‰il. Nestaãilo
mu jen Ïrát trávu, nestaãily mu ani vybrané druhy trav, které rostly kolem. Gimel touÏil objevit tajemství Ïivota. Mûl mnoho
otázek a hledal na nû odpovûdi. KdyÏ pﬁi‰el veãer, lehával Gimel nejradûji u ohni‰tû, kolem kterého sedávali past˘ﬁi
a naslouchal v‰emu, co ﬁíkali. Tû‰il se, Ïe usly‰í na nûkterou ze sv˘ch otázek odpovûì.
Bûhem veãerÛ se Gimel dozvûdûl, Ïe na poãátku stvoﬁil nebe a zemi BÛh. Sly‰el také o tom, Ïe právû tady u Betléma by
o nûm mohlo kaÏdé z jeho stvoﬁení mnoho vyprávût. Lidé mu dávají rÛzná jména. Nûkteﬁí mu ﬁíkají Pán, jiní ho naz˘vají
králem, dal‰í past˘ﬁem nebo ‰títem. Nûkteﬁí jej naz˘vají otcem nebo matkou, dal‰í stvoﬁitelem, dal‰í ochráncem nebo
utû‰itelem. Jiní mu ﬁíkají milosrdn˘, jiní spravedliv˘. Nûkdy je sly‰et i cizí jména jako Adonai nebo Elohim. Gimel se nauãil
mnoho BoÏích jmen, aÏ jich uÏ bylo 99. Sté jméno mu ale nemohl nikdo ﬁíci. Gimel byl smutn˘. Rád by umûl sto BoÏích
jmen.
Jednoho dne jej potkal osel Bileam. Oslové jsou obvykle povaÏováni za hlupáky. KdyÏ se v‰ak Gimel zeptal Bileama
na sté BoÏí jméno, odpovûdûl mu: „Chce‰-li se dovûdût sté BoÏí jméno, musí‰ jít do pou‰tû. V jedné oáze Ïije moudrá
velbloudice Sulamit. Ta zná sté BoÏí jméno.“
Gimel se hned vydal na cestu. Cesta pou‰tí v‰ak byla velmi namáhavá. Slunce nemilosrdnû pálilo a nikde nebyl Ïádn˘
strom, kter˘ by sk˘tal trochu stínu. Myslet na studnu s ãerstvou vodou marné. Nikde nebyl ani trs trávy. V‰ude kolem jen
písek a kameny, písek a kameny…
Gimel uÏ se chtûl vrátit, kdyÏ v dálce na obzoru zahlédl palmy. KdyÏ pﬁi‰el je‰tû blíÏ, usly‰el i proudit vodu. Byl ‰Èastn˘,
kdyÏ jej najednou oslovil velk˘ velbloud. Byla to moudrá Sulamit. Pﬁátelsk˘m hlasem mu povídá: „Vím, proã jsi pﬁi‰el.
Chtûl by jsi znát sté BoÏí jméno. Já ti jej povím.“ A Sulamit se pomalu sklonila ke Gimelovi a po‰eptala mu sté BoÏí jméno
do ucha. Gimelovi se rozzáﬁila tváﬁ. Jeho pﬁání se naplnilo. ·Èasten a spokojen se vracel zpût ke sv˘m na zelené pastviny
u Betléma. Cestou potkal Bileama. Ten, kdyÏ jej vidûl, pﬁibûhl k nûmu a ﬁekl: „Tak co, na‰el jsi Sulamit? A povûdûla ti
jaké je sté BoÏí jméno?“ „Na‰el,“ odpovûdûl Gimel, „a sté BoÏí jméno znám také. Nemohu ti jej v‰ak povûdût. Chce‰-li
je v‰ak znát, ví‰, kde se jej dozví‰. Vydej se na cestu, jdi do pou‰tû a nûkde v oáze potká‰ urãitû Sulamit, která i tobû po‰eptá
sté BoÏí jméno.“
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V pﬁíbûhu mÛÏeme potkat sami sebe. Máme zku‰enost, Ïe nám mnohdy staãí uspokojit na‰e tûlesné potﬁeby
a materiální pﬁání. V pﬁíbûhu sly‰íme ale také o vnitﬁní touze, kterou není moÏné tak snadno uspokojit. Lidé
v‰ak mnohdy hladoví po nûãem vût‰ím. JestliÏe tento hlad a tuto ÏízeÀ neuspíme konzumem, dostaneme se
na cestu hledání smyslu. Nenajdeme jej, jak vypráví pﬁíbûh, na bohat˘ch pastvinách blahobytu a zabezpeãení,
n˘brÏ na píseãn˘ch cestách na‰eho Ïivota. V˘zvy nejrÛznûj‰ího druhu – samota, pﬁekáÏky, krize zjemÀují
a zpozorÀují. Pomáhají nám v hledání a nalezení oázy, kde se mÛÏeme setkat s moudrostí. Ona nám dá poznat
smysl na‰eho Ïivota v jeho nejosobnûj‰ím pojmenování. To je na‰e sté BoÏí jméno.
Na pracovním listu je také devadesát devût BoÏích jmen. Dûti s nimi mohou pracovat podobn˘m zpÛsobem
jako s textem Ïalmu 18,1–3.
Pﬁíbûhem o podobném hledání je text Richarda Bacha Jonathan Livingston Racek.
Komu vlastnû vûﬁím? Kdo jsi, JeÏí‰i?
Rozdáme dûtem jeden obraz Boha. Namaloval ho nûmeck˘ malíﬁ Sieger Köder a obraz se jmenuje „Ejhle
ãlovûk“. Je na nûm JeÏí‰ Kristus, ale je na nûm zároveÀ kaÏd˘ trpící ãlovûk.
Dûti mohou odpovídat na otázky:
– Jak˘ tady BÛh je? Jak˘ není?
– Jak˘ je rozdíl mezi JeÏí‰em Kristem a trpícím ãlovûkem?
– Kdyby ten obraz byl ze souãasnosti, ãím by ten ãlovûk mohl trpût.
BÛh stvoﬁil ãlovûka ke svému obrazu a v JeÏí‰i Kristu se sám ãlovûkem stal. BÛh v sobû nese také na‰e jméno.
K obrazu je pﬁipojen následující text:
Rabbi Rafael se ptal svého uãitele: „Proã tváﬁ jednoho ãlovûka není nikdy stejná jeho tváﬁ nûkoho jiného?“
Rabbi Pinkas odpovûdûl: „ProtoÏe BÛh má nekoneãnû mnoho tváﬁí a ãlovûk byl stvoﬁen jako BoÏí obraz. KaÏd˘ jsme
dostali jin˘ dar, kaÏd˘ odjinud ãerpáme svou Ïivotní sílu a kaÏd˘ jsme jinou tváﬁí Boha.

Tím, Ïe se BÛh stal ãlovûkem, dostává ãlovûk nepﬁedstavitelnou dÛstojnost a hodnotu. Je to hodnota jeho
jedineãnosti a neopakovatelnosti, kterou neztrácí, ani kdyÏ se v utrpení pﬁestává podobat sám sobû.
Komu vlastnû vûﬁím? Kdo jsi, ãlovûãe?
Rozdáme dûtem pracovní listy a pﬁeãteme si následující texty. Pokud máme k dispozici pﬁipojení k internetu,
mohou dûti samy vyhledat fotografie a názory na v˘stavu Boddies.
Osvûtová v˘stava nebo nechutné divadlo za 345 korun?
Boddies se stala svûtovou fenomenální v˘stavou, která dokázala za dobu svého uvádûní upoutat pozornost více jak 16
milionÛ náv‰tûvníkÛ v Evropû a Asii. V˘stava prezentuje skuteãná lidská tûla, která jsou o‰etﬁena a stabilizována speciální
konzervaãní metodou naz˘vanou Polymerová ochrana. V˘stava pﬁedstaví více jak dvû desítky lidsk˘ch tûl a mnoho jejích
orgánÛ. Jejím autorem je Dr. Roy Glover, hlavní lékaﬁsk˘ ﬁeditel této v˘stavy, ãestn˘ profesor anatomie a bunûãné biologie
na University of Michigan.

Tato v˘stava vyvolala ve spoleãnosti velkou diskuzi:
Lidské tûlo. Bez nûj jsme niãím. Na‰e tûlo nám umoÏÀuje pracovat, snít, tvoﬁit a vnímat nepﬁetrÏitû svût kolem nás. Jak
dobﬁe ale vlastnû známe tento celek, tvoﬁen˘ orgány a systémy, které z nás, buÀku po buÀce, dûlají to, co jsme? V dobû
naplnûné nepﬁebern˘m mnoÏstvím vûdomostí a poznatkÛ se mnozí z nás odcizili sami sobû a ztratili spojení se sv˘m vlastním
tûlem. Cílem této v˘stavy je toto spojení obnovit.
Z propagaãního letáku
Lidské tûlo není stejná v˘stavní poloÏka jako vycpan˘ ptakopysk, pﬁípadnû chobotnice v lihu. Musí se s ním zacházet citlivû.
Kdysi to byli Ïiví lidé, kteﬁí mûli rodinu a pﬁátele, a teì jsou najednou napu‰tûní silikonem na podstavci... To je eticky dost
pochybné, dokonce i kdyby dotyãní pﬁed smrtí souhlasili s takov˘m pouÏitím své tûlesné schránky. To podle prohlá‰ení
samotn˘ch organizátorÛ neudûlali; údajnû jde o pozÛstatky neidentifikovateln˘ch zemﬁel˘ch. Tûla navíc pocházejí z âíny,
coÏ ve mnû vzbuzuje dal‰í, aÏ mrazivé pochybnosti. Víme, jak˘ je tamní respekt k lidsk˘m právÛm.
Blog respekt.cz
Tûla jsou upravena a polohována tak, aby vzbudila dojem aktivity Ïiv˘ch jedincÛ a vyvolala tak senzaci a zájem. Presentovat
tûla zemﬁel˘ch v takov˘chto postojích povaÏujeme za nevhodné, neetické a do znaãné míry pobuﬁující. Souãástí evropského
my‰lení je úcta k zemﬁel˘m a zacházení s lidsk˘mi ostatky v souladu se v‰eobecnû pﬁijíman˘mi pravidly etiky a morálky.
Nesmí b˘t dotãena dÛstojnost zemﬁelého a mravní cítûní pozÛstal˘ch i veﬁejnosti.
Stanovisko âeské anatomické spoleãnosti
Jde o hrubé poru‰ení etick˘ch principÛ, na nichÏ na‰e univerzita stojí, a prosím Vás proto o zjednání nápravy.
Tomá‰ Halík
Byl jsem tam. Tûla vzbuzují u náv‰tûvníkÛ ohromn˘ respekt za to, Ïe nám dávají nov˘ rozhled o na‰em tûle, a to je
na v˘stavû opravdu pozoruhodné.
z chatu
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– Diskutujeme o tom, k jakému názoru a proã se dûti pﬁiklánûjí, pﬁíp. jak˘ názor mají a jak jej zdÛvodÀují.
– Podobn˘m zpÛsobem mÛÏeme s dûtmi diskutovat o dal‰ích aktuálních poﬁadech, v˘stavách nebo
aktivitách, které vedou ke zkreslenému nebo jednostrannému zobrazování ãlovûka, a tím k potlaãování
jeho dÛstojnosti. Jedná se zejména o reality show typu „Vyvolení“ nebo „Nic neÏ pravda“ a rÛzné reklamní
akce, kdy se jsou lidé vybízeni, aby se za peníze poníÏili k propagaci urãitého zboÏí a k pobavení druh˘ch.
DÛstojnost ãlovûka vypl˘vá z jeho lidství. KﬁesÈané vûﬁí, Ïe toto lidství vypl˘vá ze samotné podstaty ãlovûka,
kterého stvoﬁil BÛh ke svému obrazu a podobû a kterého skrze JeÏí‰e Krista, kter˘ se stal ãlovûkem, zachránil.
Víra v Boha je neoddûlitelnû spojena s vírou v dÛstojnost ãlovûka.
3. Závûr
✼ Víra jako zku‰enost dÛvûry
Cíl: Dûti si mají metodou záÏitkové pedagogiky zakusit dÛvûru ke druh˘m lidem.
PomÛcky: asi 6 m dlouhé lano, pﬁíp. asi 30 m dlouhé lano, asi 5 pevn˘ch dﬁevûn˘ch kÛlÛ

Pád dÛvûry a postoj dÛvûry
DÛvûru v Boha nelze pﬁedvést a odzkou‰et, mÛÏeme si ale zkusit dÛvûru
ãlovûka k ãlovûku. Skupina se postaví do kruhu tûsnû vedle sebe. Jeden
se postaví doprostﬁed, zkﬁíÏí ruce na hrudi, zavﬁe oãi a padá tak, aby
jeho nohy zÛstávaly uprostﬁed. Je tﬁeba dÛvûﬁovat tûm, kteﬁí stojí kolem.
Zachytí mû, nebo spadnu na zem? Zeptáme se, zda to bylo nepﬁíjemné
nebo kter˘ okamÏik byl pﬁíjemn˘.
SíÈ dÛvûry
Doprostﬁed kruhu poloÏíme asi 30 m dlouhé lano.
Vybídneme dûti, aby z nûj jak˘mkoli zpÛsobem
vytvoﬁily, spletly síÈ, na kterou by mohl nûkdo
odváÏn˘ s rozbûhem skoãit a ona by jej udrÏela, pﬁíp.
se na ní poloÏit a v síti se pohoupat.
Necháme skupinu samostatnû pracovat s tím, Ïe
dûtem ke konci poloÏíme otázky: Jste v‰ichni s tím,
co jste vytvoﬁili, spokojení? Co bude teì nejtûÏ‰í?
Na co je tﬁeba dávat nejvût‰í pozor? OdváÏní si
mohou zkusit do sítû skoãit, napﬁ. s rozbûhem, ze
Ïidle nebo i ve dvojici. Upozorníme, Ïe je tﬁeba b˘t
napnut˘ a ztuhl˘ jako prkno. Klidnûj‰í varianta je
ta, Ïe se dûti mohou navzájem v síti houpat.
Cesta dÛvûry
VÏdy dvû dûti uchopí kaÏdé za jeden konec kÛl, zvednou jej do v˘‰ky,
postaví se vedle sebe a vytvoﬁí z nich „cestu“ vzduchem. Úkolem
jednoho je projít po cestû, která z tûchto kÛlÛ vznikne.
Otázky k reflexi:
– Co mÛÏeme udûlat, aby se ten, koho drÏíme, cítil jistûji?
– Co bylo nejtûÏ‰í pro toho, kdo skákal/leÏel v síti/‰el po kÛlech? Co
bylo nejtûÏ‰í pro ty, kteﬁí jej drÏeli?
– Jaká souvislost nás s tématem tohoto setkání napadala?
– Jakou chybu jsme udûlali nebo mohli udûlat? Co se mohlo stát?
I vûci, které se na první pohled zdají b˘t nestabilní, napﬁ. tenké a dlouhé lano nebo nûkolik kÛlÛ, se dá
vytvoﬁit nûco, co je pevné a co nás udrÏí. Víra je opakovaná zku‰enost, Ïe zejména v nejist˘ch chvílích mohu
nûkomu dÛvûﬁovat. Víra v Boha je opakovaná zku‰enost, Ïe mohu dÛvûﬁovat Bohu. Víra v Boha, kter˘
ãlovûka stvoﬁil ke svému obrazu a podobû a kter˘ ho v JeÏí‰i Kristu zachránil, dává lidství nesmírnou
dÛstojnost.
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4. Zápis
Nadpis: První pﬁikázání: Nebude‰ mít jiné bohy mimo mne.
Odpovûdi na otázku, co je pro mû svaté, pﬁíp. proã vûﬁím, co to pro mne znamená vûﬁit.
Zápis: Víra znamená opakovanou zku‰enost, Ïe mohu Bohu dÛvûﬁovat mnohem více neÏ… rodiãÛm,
nejbliÏ‰ím i kamarádÛm. Víra vyÏaduje odvahu, ale také ochotu dûlat chyby a nést jejich následky. Víra dává
dÛstojnost.
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18. Druhé pﬁikázání: Co je svaté, aÈ zÛstane svat˘m
BÛh, aÈ zÛstane Bohem

Téma setkání:
Podle církevní tradice se stal z druhého pﬁikázání pouh˘ zákaz klení. V˘znam druhého pﬁikázání je v‰ak
mnohem ‰ir‰í. BÛh ãlovûka stvoﬁil je svému obrazu a my máme úãast na jeho boÏské dÛstojnosti. ZneuÏitím
BoÏího jména je tady také to, kdyÏ lidé pouÏívají Boha, kdyÏ chtûjí prodat zboÏí a pﬁedstírají, Ïe v materiálních
hodnotách mohou najít své poslední blaho a celé své ‰tûstí, kdyÏ se chtûjí navzájem ovládnout a vzbudit strach
nebo kdyÏ se tváﬁí, jako by v‰echna pravda o Bohu byla jen v jejich drÏení.
Dûti se v souvislosti s druh˘m pﬁikázáním seznámí s formami tohoto zpÛsobu zacházení s BoÏím jménem
vãetnû reklamy, manipulace nebo zneuÏívání BoÏího jména v rámci kﬁesÈansk˘ch církví.
Vzdûlávací oblasti a prÛﬁezová témata:
âesk˘ jazyk a literatura: komunikaãní a slohová v˘chova – manipulativní pÛsobení projevu; MV – kritické
ãtení a vnímání mediálních sdûlení, pûstování kritického pﬁístupu ke zpravodajství a reklamû.
Cíle setkání:
Dûti si mají uvûdomit moderní podoby zneuÏívání BoÏího jména.
Dûti mají pochopit, Ïe zneuÏitím BoÏího jména ke svému prospûchu ubíráme hodnotu nejen Bohu, ale také
sami sobû, protoÏe v Bohu leÏí hodnota lidské dÛstojnosti a smysl na‰eho Ïivota.

METODICK¯ POSTUP
1. Úvodní ãinnosti
✼ KdyÏ slovo ztratí v˘znam
Cíl: Dûti si mají reflektovat kaÏdodenní komunikaãní situace, kdy je vûdomû nebo nevûdomû posunován pÛvodní v˘znam
sdûlení, a mají pﬁem˘‰let, za jak˘m úãelem se tak dûje.
PomÛcky: pracovní listy, pﬁíp. aktuální noviny a ãasopisy

Jak to myslí‰?
Rozdáme dûtem pracovní listy, na kter˘ch jsou následující sdûlení:
KdyÏ to bude‰ vûdût, bude‰ pﬁesnû tou, kterou chce‰ b˘t! Jsme tu jen pro vás! Díky nám dokáÏete v‰e. S námi nikdy nebudete
sami! Jsem tvá nejlep‰í kamarádka. Mû se mÛÏe‰ se v‰ím svûﬁit. ·tûstí a lásku, radost a nûhu, aÈ tobû pﬁinese vánoãní sen,
pﬁání mé najde‰ ve vloãce snûhu, zachyÈ ji na ruku v ten ‰Èastn˘ den. Budu tû milovat do konce svého Ïivota! Se mnou se
nemusí‰ niãeho bát. Nikdy tû nezklamu. Chcete b˘t milionáﬁem? AÏ ho potkám, zabiju ho!

âteme je a pﬁem˘‰líme:
– KdyÏ mi nûkdo ﬁekne takovou vûtu, vûﬁím mu?
– Kdy ano? Kdy ne?
– Co by se stalo, kdybychom tuto vûtu vzali váÏnû?
V rÛzn˘ch ãasopisech, písních, projevech politikÛ i v mluveném slovû jsou v˘razy, které ztratily svÛj pÛvodní v˘znam.
¤íkáme, Ïe jsou „prázdná“, „plytká“, „nic neﬁíkající“. Jejich obsah se vytratil a zÛstala jen forma, která vyvolává
nûjak˘ pocit – ubezpeãuje, utû‰uje, slibuje, nebo také vyhroÏuje. KdyÏ ãlovûk takové sdûlení vezme váÏnû, stane
se na nûkom závisl˘, zaãne jednat podle nûãích rad, ztratí vÛli se sám rozhodovat, zaãne mít strach apod.
Pokud se dûti aktivnû zapojují, mÛÏeme jim poloÏit dal‰í otázky:
– Jak se tomu dá bránit? Dáváme si pozor na to, kdo a s jak˘m úmyslem co ﬁíká.
– Znáte nûjakou podobnou vûtu?
Jedna událost nebo dvû?
Na pracovním listu je porovnána zpráva dvou rÛzn˘ch médií a seriózních a bulvárních novin. Pﬁeãteme si ji
a dûti mohou samy pﬁijít na to, v ãem se obû zprávy li‰í.
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Barto‰ovou odvezla záchranka
V bezvûdomí! Opilá namol
Barto‰ová: Alkohol, prá‰ky... PodhÛrského verze
Doma ji na‰la hospodynû. Zhroucená, neh˘bala se. OkamÏit˘ pﬁevoz do nemocnice. Napojena na d˘chací pﬁístroje. Veãer
pro Ivetu pﬁijel milenec.
Iveta Barto‰ová (39) se propila aÏ do bezvûdomí! A dokonce za bílého dne krátce po poledni! VraÏedná kombinace alkoholu
s prá‰ky vykonala své.
Nejdﬁíve bezvládné zpûvaããino tûlo na podlaze, pak záchranka a nakonec hodiny oÏivování v nemocnici. Tak vypadal
dramatick˘ sled událostí od okamÏiku, kdy se Iveta otrávila aÏ po závûreãn˘ zásah lékaﬁÛ, kteﬁí ji vãera s pomocí pﬁístrojÛ
vrátili na tento svût. A poté propustili domÛ!
Ve 13.28 dostává Záchranná sluÏba hlá‰ení: Iveta Barto‰ová je v bezvûdomí a úplnû nehybná. Ve 13.40 veze sanitka Ivetu
coby urgentní pﬁípad.
V 16.20 pﬁijíÏdí do nemocnice pﬁítel Zdenûk PodhÛrsk˘ a v 16.30 si Ivetu odváÏí domÛ. Zpûvaãka vypadá dost zbûdovanû.
http://www.blesk.cz (15. 6. 2005)
Zpûvaãka leÏela den v nemocnici
Pﬁepracovaná Barto‰ová zkolabovala
Iveta Barto‰ová se zhroutila. Podle deníku Blesk ji na‰la doma v bezvûdomí její hospodynû, Veãerník Praha spekuluje
o tajeném tûhotenství. Zpûvaããin pﬁítel, herec a moderátor Zdenûk PodhÛrsk˘ to ale vyvrací.
„Byla prostû pﬁetaÏená, udûlalo se jí zle, tak zavolala záchranku. Potﬁebovala, aby ji lékaﬁi dali dohromady,“ uvedl herec
a moderátor. Podle informací Veãerníku Praha v‰ak záchranku pﬁivolal právû on.
„Byla u toho hospodynû,“ potvrdila iDNES Barto‰ová. „SloÏila jsem se vyãerpáním. Je konec sezóny, neznám volné víkendy,
starám se o syna, vstávám s ním v ‰est hodin a veãer jdu spát pozdû v noci. Do toho je mû poﬁád nûkde vidût, tlak médií
na psychiku je obrovsk˘ a ke v‰emu jsem nastydla a ztratila hlas,“ líãí svou situaci zpûvaãka.
Sama Iveta se uÏ cítí lépe. „Jsem úplnû v poﬁádku, v nemocnici mi dali spoustu vitamínÛ. Mám teì hodnû spát. Ale
uÏ zítra toãím v Teplicích demosnímky, v sobotu zpívám v Ústí nad Labem a v nedûli v Tﬁinci.“
http://www.idnes.cz (15. 6. 2005)

Podobn˘m zpÛsobem mohou dûti vyhledávat kli‰é v ãasopisech nebo v tisku, kter˘ ãtou.
2. Vlastní téma
✼ KdyÏ slovo BÛh ztratí v˘znam
Cíl: Dûti mají reflektovat kaÏdodenní komunikaãní situace, ve kter˘ch se vyslovuje slovo BÛh, vûdomû nebo nevûdomû
je posunován jeho pÛvodní v˘znam, a mají pﬁem˘‰let, za jak˘m úãelem se tak dûje.
PomÛcky: pracovní listy

Jméno BoÏí nadarmo
Zamûﬁíme se teì na jin˘ druh vût. Rozdáme dûtem pracovní listy s v˘povûìmi o Bohu:
Bohu díky! Sbohem. Pozdrav Pán BÛh. Hergot! ZaplaÈ Pán BÛh! In God we trust. God save the queen. Pomoz si
sám a BÛh ti pomÛÏe! To je BoÏí. BoÏí ml˘ny melou pomalu, ale jistû. BÛh ví. Sakra. KdoÏ sú BoÏí bojovníci. Komu
Pán BÛh, tomu v‰ichni svatí. BoÏí dar. JeÏi‰marjá. BÛh chraÀ! Koho BÛh miluje, toho kﬁíÏem nav‰tûvuje. Pro smilování
BoÏí!

Pﬁem˘‰líme:
– Kde najdeme napsanou takovou vûtu nebo kdy lidé takovou vûtu ﬁeknou? Je v ní slovo BÛh my‰leno váÏnû,
pouÏito bezmy‰lenkovitû a bez v˘znamu, nebo zneuÏito?
Nûkteré v˘razy jsou jednoznaãné, u nûkter˘ch se dá uvést více moÏností. K víceznaãn˘m v˘rokÛm pak
spoleãnû vym˘‰líme situace:
– Kdy je slovo BÛh my‰leno váÏnû?
– Kdy je pouÏito bezmy‰lenkovitû a bez v˘znamu?
– Kdy je zneuÏito?
Napﬁ. Sbohem – KdyÏ se louãím a pﬁeji druhému, aÈ je BÛh s ním. Sbohem – KdyÏ se rozlouãím, protoÏe je
to vhodn˘ pozdrav. Sbohem – KdyÏ si pﬁeji, abychom se uÏ nikdy nepotkali.
KdyÏ slova ztratí svÛj pÛvodní v˘znam nebo je jejich v˘znam posunut a zneuÏíván k jin˘m cílÛm, je to ‰patné.
KdyÏ se totéÏ dûje se jmény lidí, je to je‰tû hor‰í, protoÏe se tím ubliÏuje konkrétním lidem, a kdyÏ se takto
zaãne nakládat se slovem BÛh, dûje se nûco, co se dot˘ká samotné podstaty ãlovûka.
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Souãasné podoby zneuÏívání BoÏího jména
Tradiãnû b˘vá druhé pﬁikázání vykládáno pouze v rovinû zlozvyku nevyslovovat nesmyslnû BoÏí jméno
a chránit vûci, které nám Boha pﬁipomínají. Formy zneuÏívání BoÏího jména jsou v‰ak mnohem skrytûj‰í.
Podíváme se, jak vypadají.
✼ Lidé zneuÏívají BoÏí jméno, kdyÏ chtûjí prodat zboÏí a pﬁedstírají, Ïe v nûm lidé, kter˘m je nabízejí, mohou
najít své poslední blaho a celé své ‰tûstí
Cíl: Dûti si mají v diskusi vyhodnotit ty situace, pﬁi kter˘ch je zneuÏíváno náboÏenské potﬁeby ãlovûka k prodeji zboÏí
nebo propagaci urãitého názoru.
PomÛcky: pracovní listy, pﬁíp. promítací technika a uvedené filmy a videoklipy

Reklama
– Vyjmenováváme reklamy, které jsou aktuální, a zapisujeme zboÏí, které reklama propaguje, napﬁ. auto Audi,
jogurt Danone, Ïivotní poji‰tûní, Geriavit, Pribináãek, klimatizace v autû ·koda Octavia, vloÏky Always apod.
– Pﬁem˘‰líme, co reklamy slibují. Vedle jednotliv˘ch vûcí na tabuli vypisujeme konkrétní reklamní slogan,
napﬁ. Peãuj o sebe. Vy za to stojíte.
– Pﬁem˘‰líme, v ãem reklama lÏe, co pﬁedstírá, Ïe se koupí zboÏí stane. Kdybychom vzali tyto vûty váÏnû,
zboÏí si koupíme a ãekáme od nûj, Ïe nám poskytne nûco, co není ani v silách ãlovûka, natoÏpak ve vûci.
Napﬁ. Vrátí nám zdraví, kvalitu Ïivota, dá absolutní svobodu, pocit jistoty a bezpeãí apod.
Pﬁeãteme si úryvek ze Ïalmu 16, kter˘ je v uãebnici na s. 56.
OchraÀ mû, BoÏe, neboÈ se utíkám k tobû.
Pravím Hospodinu: „Ty jsi mÛj Pán. Bez tebe nemám ‰tûstí.“…
Hospodina mám neustále na zﬁeteli, nezakolísám, kdyÏ je mi po pravici.
Proto se raduje mé srdce, má du‰e plesá, i mé tûlo trvá v bezpeãí.
UkáÏe‰ mi cestu k Ïivotu, u tebe je hojná radost, po tvé pravici je vûãná slast. (podle Î 16)

Srovnáme si jej s reklamními slogany. Zjistíme, Ïe podobná slova obsahuje slovem nebo obrazem i nûkterá
na‰e reklama, napﬁ. ‰tûstí, radost (dítûte, kdyÏ má plenu urãité znaãky), nezakolísá‰ (na skále, kdyÏ tû chrání
deodorant urãité znaãky), ochrání tû (lék nebo v˘robek pﬁed nachlazením), poskytne ti bezpeãí na v‰ech tv˘ch
cestách (auto urãité znaãky, které projíÏdí nebezpeãím) apod. Co je tady ‰patnû?
Reklama pﬁedstírá, Ïe pozemské vûci mají boÏsk˘ úãinek. To, co je vlastní jen Bohu, je pﬁipisováno hmotn˘m
vûcem. Taková reklama není jen leÏ, ale zároveÀ zneuÏívání náboÏenské potﬁeby ãlovûka. KﬁesÈané nevûﬁí
v absolutní moc vûcí ani lidí, ale vûﬁí Bohu a v Boha.
The Evolution Of Beauty
Na adrese http://www.youtube.com/watch?v=knEIM16NuPg (11. 2. 2009) najdeme videoklip o tom, jak se
rodí modelky. Je na nûm ve zkratce zachyceno, jak vzniká billboardová tváﬁ od chvíle, kdy dívka vchází
do studia, po okamÏik, kdy je její tváﬁ pouÏita na reklamním plakátu. Rozdíl mezi realitou a reklamou je
zﬁeteln˘ vãetnû potlaãení osobnosti ãlovûka. „BoÏsk˘ vzhled“, kter˘ má pﬁilákat zákazníky ke koupi
urãitého zboÏí, je nedosaÏitelnou fikcí.
Ideologie
Dal‰í podobou zneuÏívání náboÏenské potﬁeby ãlovûka mohou b˘t politické nebo ideologické systémy, které
lidem slibují blahobyt, ‰tûstí, uzdravení, úspûch a blaÏenost podobné tomu, jak si lidé pﬁedstavují nebe a BoÏí
království. Tyto ideologické systémy v‰ak na rozdíl od ideálÛ, které ãlovûku dávají nadûji, ãlovûka ve jménu
nûãeho omezují, vydírají nebo je mu vnucován urãit˘ názor a jednání.
V souvislosti s tímto pﬁikázáním mÛÏeme dûtem promítnout napﬁ. film George Orwela „Farma zvíﬁat“, nebo
film „JeÏí‰ je normální – Take it Jeasy!“ slovenské reÏisérky Terezy Nvotové, kter˘ je studií o tom, kam aÏ
mÛÏe zajít manipulace s BoÏím jménem – http://watchandthink.wordpress.com/2009/01/23/jezis-je-normalnitake-it-jeasy/ (11. 2. 2009). Na snímku je zﬁetelná kombinace mezi davovou psychózou a navozením tranzu,
pravdûpodobnû v kombinaci s holotropním d˘cháním a hypnózou. O to tragiãtûj‰í je skuteãnost, Ïe se v‰e
dûje na shromáÏdûní kﬁesÈanské církve a Ïe se jí úãastní dûti.
Ke zneuÏívání BoÏího jména dochází ãasto zejména u kﬁesÈansk˘ch vychovatelÛ. Dûje se tak tehdy, kdyÏ
pﬁedstavují Boha jako nûkoho, kdo vyÏaduje urãité názory, chování a jednání, a kdyÏ touto pﬁedstavou o Bohu
dûti vydírají a stra‰í.
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✼ Lidé zneuÏívají BoÏí jméno, aby se navzájem ovládli, zvy‰ovali si autoritu a budili strach
Cíl: Dûti si mají v diskusi vyhodnotit ty situace, pﬁi kter˘ch je dovolávání se BoÏí autority antropomorfizací Boha vedoucí
k citovému vydírání.
PomÛcky: pracovní listy

Poslouchej, co se mi stalo…
Rozdáme dûtem pracovní listy a pﬁeãteme si dva fiktivní dopisy, které na nûm jsou.
Poslouchej, co se mi stalo. Vãera jsem byl na náv‰tûvû u znám˘ch m˘ch rodiãÛ a stal jsem se svûdkem této situace. Do‰lo
k hádce mezi otce a jeho tﬁináctilet˘m synem Franti‰kem. Nevím uÏ pﬁesnû, o co se hádali, ale kﬁiãeli po sobû a otec byl
nakonec tak rozzloben˘, Ïe na svého syna vykﬁikl: „V‰ak poãkej, BÛh tû potrestá za to, Ïe se mnou tak mluví‰!“
Jak˘ je ten vá‰ BÛh? Co se stalo? Kdo koho teì potrestá?

V rozhovoru ﬁe‰íme, co se tady stalo ‰patnû a zda se dûti nesetkaly s nûãím podobn˘m.
KdyÏ chtûl otec syna trestat, mûl ho potrestat sám za sebe, na svou zodpovûdnost. Boha do toho nemûl vÛbec
zatahovat. KdyÏ nevíme kudy kam a chceme si zachovat vlastní autoritu, pomáhá zejména dospûl˘m
odvolávání se na autoritu jinou. ¤íkáme ãasto: „Udûlej to, to ﬁíkala máma.“ „Je to dobré, ﬁíkali to v televizi.“
„Jana si to myslí také.“ Také lidé, kdyÏ nevûdûli, jak zdÛvodnit své názory nebo zdÛvodnit své jednání
a potﬁebovali si dodat sílu, odvolávali se k nejvy‰‰í autoritû – k Bohu.
Lidé zneuÏívají BoÏí jméno, aby si navzájem nahnali strach a aby se vzájemnû ovládali. PouÏívají je na obranu
své autority.
Jela jsem ve vlaku a proti mnû sedûla babiãka a vnuãka. Cesta ve vlaku byla dlouhá, dítû bylo víc a víc nespokojenûj‰í
a babiãka víc a víc nervóznûj‰í. KdyÏ uÏ babiãka nevûdûla kudy kam, ﬁekla vnuãce: „Pán BÛh se na tebe dívá a je moc
smutn˘ z toho, jak mû trápí‰!“ Jim to sice nepomohlo, ale já jsem o tom je‰tû dlouho pﬁem˘‰lela. Copak mÛÏe b˘t BÛh
smutn˘?

V rozhovoru ﬁe‰íme, co se tady stalo ‰patnû a zda se dûti nesetkaly s nûãím podobn˘m.
Babiãka byla nespokojená, unavená a utrápená a pﬁiãetla tyto své vlastnosti Bohu. BÛh ale není malichern˘
neurotik. Lidé pouÏívají Boha jako nositele sv˘ch pocitÛ a pﬁání. PouÏívají jej k v˘ãitkám a vydírání druh˘ch
lidí, aby s nimi manipulovali ve svÛj vlastní prospûch, citovû je vydírali a dosáhli tak svého, nebo omluvili
své jednání.
✼ Lidé zneuÏívají BoÏí jméno, kdyÏ se staví tak, jako by v‰echna pravda o Bohu byla jen v jejich drÏení
Cíl: Dûti si mají v diskusi vyhodnotit ty situace, pﬁi kter˘ch se motiv k urãitému jednání nebo prosazování urãitého zájmu
povy‰uje na „BoÏí vÛli“, nebo „BoÏí pﬁání“.

KdyÏ si lidé, kteﬁí mají moc, zaãali myslet, Ïe jsou pﬁedstaviteli BoÏí moci na zemi, konãilo to tragicky. KdyÏ
zaãnou b˘t pﬁesvûdãeni o tom, Ïe musejí „Boha bránit“ a „bojovat za BoÏí pravdu“, stanou se z nich fanatici,
tyrani a diktátoﬁi, kteﬁí si svou autoritu zvy‰ují a jednají „ve jménu Boha“. V BoÏím jménu se dûlaly dobré
vûci, ale v BoÏím jménu se také vedly války a vûznili se nebo zabíjeli nevinní lidé.
Diskutujeme s dûtmi:
– Znáte nûjaké pﬁíklady z dûjin, kdy bylo zneuÏito BoÏí jméno k válkám?
Napﬁ. upalování ãarodûjnic, Mistr Jan Hus, kﬁiÏácké v˘pravy, ale také násilné misie, rekatolizace nebo
teroristick˘ útok 11. záﬁí 2001.
Lidé pﬁedstírali, Ïe si BÛh pﬁeje smrt tûchto lidí, smrt nepﬁítele, aby oni sami získali vlastní prospûch – moc,
oddanost my‰lence, majetek, autoritu, území apod.
KdyÏ lidé zneuÏívají BoÏí jméno, zneuÏívají sami sebe. Berou sami sobû to, co je pﬁesahuje a co jim dává
smysl Ïivota. Manipulují tím a vyuÏívají to jako prostﬁedek k jin˘m úãelÛm – aby získali moc, slávu, podpoﬁili
si autoritu, prodali zboÏí a zbohatli, uklidnili se, ovládli druhé apod. Berou si podstatn˘ rozmûr svého Ïivota
a ubírají hodnotu sami sobû, protoÏe v BoÏí svatosti leÏí hodnota lidské dÛstojnosti. BoÏí jméno zneuÏíváme
tehdy, kdyÏ zneuÏíváme jméno ãlovûka, kter˘ je jeho obrazem.
Co to znamená „posvûÈ se jméno tvé“
V souvislosti s negativními pﬁíklady zneuÏívání BoÏího jméno mÛÏeme diskutovat nad tím, co to znamená
„posvûcovat BoÏí jméno“. Dûtem by po probrané látce mûla b˘t jasná souvislost mezi vyslovováním BoÏího jména,
braním váÏnû v˘znamÛ toho, jak se co ﬁíká, a dÛstojností ãlovûka, kter˘ takto mluví, nebo o kterém se mluví.
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BoÏí jméno posvûcujeme tehdy, kdyÏ sv˘m Ïivotem pﬁispíváme k tomu, aby vzájemné lidské vztahy byly
spravedlivûj‰í a aby v nich nebylo místo pro násilí a manipulaci a vydírání ãlovûka ãlovûkem. BoÏí jméno
posvûcujeme tehdy, kdyÏ dáváme prostor ãlovûku a vracíme dÛstojnost tûm, kter˘m byla vzata.
3. Závûr
✼ BÛh zná mé jméno a já znám jeho
Cíl: Dûti mají zejména pomocí v˘tvarn˘ch technik vyjádﬁit jedineãnost sv˘ch jmen i BoÏího jména.
PomÛcky: arch papíru, kartiãky, pastelky, fixy apod.

Znáte mé jméno?
VÏdy jedno dítû vysloví své jméno a druzí je zopakují v nûjakém jiném tvaru nebo s jinou intonací tak, jak
si myslí, Ïe se k dotyãnému nejvíce hodí. Dítû, jehoÏ jméno je vyslovováno, se mÛÏe vyjádﬁit k tomu, co mu
nejvíce vyhovovalo a co nejménû.
Jméno je jen jedno
KaÏd˘ si do se‰itu nebo na v˘kres mÛÏe vytvoﬁit koláÏ
ze svého jména. Své jméno mÛÏe také rozstﬁíhat
na písmena a vytváﬁet z nûj úplnû jiná slova.
Podobnû mÛÏe celá skupina napsat jednotlivá
písmena sv˘ch jmen na kartiãky a sestavovat z nich
jiná slova nebo i celé vûty pokud moÏno tak, aby
vystihovaly jejich my‰lení nebo jejich názory.
To, co drÏí na‰e jméno pohromadû, je jedineãnost kaÏdého z nás. To, co z nûj vznikne, je sice ze stejného
„materiálu“, ale je to nûco jiného, co se nám mÛÏe líbit nebo ne.
BoÏí jméno
Na arch papíru mohou dûti pﬁekreslit obrys tetragrammatonu BoÏího jména a vhodn˘m zpÛsobem jej vybarvit
a ozdobit. Napﬁ. Dovnitﬁ mohou zapsat svá jména, vnû pak jiná BoÏí jména, která znají ze ÏalmÛ nebo vyberou
podle pracovního listu, na kterém je 99 BoÏích jmen.
Podobn˘m zpÛsobem mohou dûti psát tetra-grammaton tak, Ïe zaãnou od nejmen‰ího obrysu a postupnû
jej kaÏd˘ obtáhne tak, aby byl obraz písmen stále
vût‰í.
Jednotlivá písmena mohou dûti vymodelovat
z keramické hlíny a umístit na podloÏku tak, aby
pﬁipomínala postavu ãlovûka v urãité situaci, napﬁ.
ãlovûk, kter˘ zvedá ruce, nûco podává, sklání se
apod. Vzniknou tak jednoduchá umûlecká díla.

4. Zápis
Nadpis: Druhé pﬁikázání: Co je svaté, aÈ zÛstane
svat˘m. BÛh, aÈ zÛstane Bohem
Jméno v rÛzn˘ch tvarech a grafick˘ch podobách.
Zápis: Lidé zneuÏívají BoÏí jméno:
– KdyÏ chtûjí prodat zboÏí a pﬁedstírají, Ïe v nûm
mohou najít své poslední blaho a celé ‰tûstí.
– KdyÏ se chtûjí navzájem ovládnout a vzbudit
strach.
– KdyÏ se staví tak, jako by v‰echna pravda o Bohu
byla jen v jejich drÏení.
ZneuÏíváme tak sami sebe. Bereme si to, k ãemu
máme mít úctu, co nás pﬁesahuje a co nám dává smysl
Ïivota. Bereme sami sobû dÛstojnost.
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19. Tﬁetí pﬁikázání: Otroci v˘konu

Téma setkání:
Setkání zaﬁazuje tﬁetí pﬁikázání do souvislosti vnímání hodnoty ãasu a do potﬁeby ãlovûka proÏívat ãas
odpoãinku a slavit. ProtoÏe lidé naplÀují ãas v‰edního dne pracovními povinnostmi a soukrom˘m Ïivotem,
je pro nû dÛleÏité zachovat si od této kaÏdodennosti odstup. Právû nadhled nad v‰edností umoÏÀuje ãas
vûnovan˘ odpoãinku a ãas slavení, kter˘ má pro kﬁesÈany konkrétní podobu ve slavení sváteãního dne.
Dûti se uãí chápat tﬁetí pﬁikázání ne jako dal‰í z mnoha povinností, ale v souvislosti s touto základní
potﬁebou pﬁedev‰ím jako právo na urãit˘m zpÛsobem stráven˘ ãas, díky nûmuÏ zÛstáváme svobodn˘mi
lidmi.
Tématu tﬁetího pﬁikázání jsou vûnovány tﬁi setkání. První celek se vûnuje samotnému pojmu ãas, jeho
hodnotû a zpÛsobÛm trávení ãasu obecnû. Druh˘ celek se vûnuje potﬁebû odpoãinku a slavení, kter˘ má
konkrétní podobu sváteãního dne v rámci rÛzn˘ch kultur a svûtov˘ch náboÏenství a tﬁetí celek se vûnuje
kﬁesÈanskému základu slavení sváteãního dne a kultuﬁe jeho slavení.
Vzdûlávací oblasti a prÛﬁezová témata:
âlovûk a zdraví: v˘chova ke zdraví – zdrav˘ zpÛsob Ïivota a péãe o zdraví, reÏim dne; OSV – psychohygiena,
dobrá organizace ãasu, uvolnûní, relaxace.
Cíle setkání:
Dûti si mají rozli‰it rÛzné zpÛsoby vnímání ãasu i rÛzné zpÛsoby trávení ãasu a uvûdomit si charakter dne‰ní
doby, která tlaãí ãlovûka k v˘konu nebo k trávení volného ãasu jako úniku z reality.
Dûti si mají uvûdomit hodnotu ãasu, kter˘ je naplnûn˘ setkáním se sebou, s druh˘mi a s Bohem a vyhodnotit
takto stráven˘ ãas jako cennûj‰í, neÏ ãas stráven˘ prací a v˘konem.

METODICK¯ POSTUP
1. Úvodní ãinnosti
✼ âas je podivuhodn˘ dar
Cíl: Dûti mají pﬁem˘‰let o tom, co si pﬁedstavují za slovem ãas a uvûdomit si jeho nevyhnutelnost, ale zároveÀ neurãitost.
âinnosti smûﬁující k vnímání hodnoty ãasu najdeme také v úvodu setkání „Království míru a pokoje“.
PomÛcky: pracovní listy, hodinky, stopky nebo pﬁes˘pací hodiny

Co je to ãas?
Rozdáme dûtem pracovní listy a pﬁeãteme si text, kter˘ zachycuje jin˘ úhel pohledu na fenomén ãasu.
V konkrétním vyprávûní prohlubuje my‰lenky, které ãlovûka napadají, kdyÏ se setkává s koneãností nebo
s nekoneãností v obyãejn˘ch vûcech.
Lenka a ãas
Nûkdy bûÏí ãas tak rychle, Ïe je vlastnû úplnû nepochopitelné, odkud se bere a kam mizí. Nûkdy se ale také stane, Ïe jediné
dopoledne se vleãe jako celá léta a podobnû nekoneãnû dlouho teì pﬁipadá Lence, Ïe uÏ se s rodiãi prochází ruinami starého
¤íma. Nuda. Unavenû klesla na kamenn˘ kvádr a hlasy a kroky rodiãÛ nechala utichnout nûkde daleko, daleko vpﬁedu.
Koneãnû klid.
Lenka si lehla na záda, opﬁela si hlavu o kámen a vnímala jeho pﬁíjemn˘ chlad. KdyÏ zavﬁela oãi, ucítila zﬁetelnûji vÛni
kvûtin. Cikády zpívaly jednotvárnû a neúnavnû svou píseÀ o létu, slunci a vedru.
Lenka si neumûla pﬁedstavit, Ïe tohle slunce svítí v tomto okamÏiku také u nich doma.
„A moÏná, kdo to mÛÏe vûdût, sedûla kdysi dávno na tomhle kameni nûjaká holka jako já a tﬁeba pﬁem˘‰lela, jaké by to
bylo Ïít v budoucnosti a svítilo na ni tohle slunce taky.“ pomyslela si. „Zvlá‰tní. Je to poﬁád stejné slunce a jen se pod ním
nûkdo narodí dﬁív, nûkdo pozdûji…“
Lenka pohladila rukou kámen a pﬁem˘‰lela dál: „Zvlá‰tní. Kámen se nezmûnil. Ruka se nezmûnila. Slunce se nezmûnilo…“
Chtûla pﬁem˘‰let dál a na nûco pﬁijít, ale napadlo ji nûco jiného. Pﬁedstavila si, Ïe je tím kamenem a kolem ní se stﬁídá den
a noc, vítr, dé‰È, uÏ dlouhá léta. „Slunce vychází a zapadá a zase vychází a zapadá. Tak to bylo a je a bude a já jsem teì
a pﬁedtím jsem nebyla a pak zase nebudu, ale teì jsem a je zvlá‰tní, Ïe to vím a mÛÏu o tom pﬁem˘‰let, i kdyÏ jsem pﬁedtím
nebyla a potom zase nebudu…“
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Lenka zaslechla, jak jí tluãe srdce. Klidnû, pravidelnû jako tikot hodin. Odmûﬁuje ãas jejího Ïivota. „âas. âas. Co je to
ãas? To není ta linka, kterou kreslí ve ‰kole na tabuli a zapisují na ni, co bylo pﬁed na‰ím letopoãtem a co se stalo v nûm.
Na ní trvá ãas tak dlouho, jak trvá jejich svût, ale ãas, to je nûco úplnû jiného. To se nedá nakreslit jako ãára na tabuli. âas,
to je obrovská ãerná díra a v‰echno do ní padá. Trilobiti, mamuti, létající ryby, moﬁe, hory, pﬁesliãkové lesy, v‰echno, miliardy
let, nepﬁetrÏitû to v ní mizí. Lidé jsou tady teprve nûkolik minut, já jen nûkolik sekund. MoÏná se doÏiju osmdesáti let –
to je osmdesátkrát tﬁi sta ‰edesát pût dnÛ – tak dlouho a pﬁesto ne déle neÏ jednu sekundu. Tik. Tak. Úder za úderem. A pak
pﬁijde jin˘ ãas a pak zase je‰tû jin˘ ãas, moÏná milión ãasu, moÏná je‰tû víc – BÛh ví kolik. Od vûãnosti do vûãnosti se ta
díra táhne.“ Lenka dostává závraÈ. Pﬁipadá jí, Ïe je úplnû malá a Ïe uÏ témûﬁ není, jako jedna kapka mezi mnoha ztracená
v moﬁi ãasu.
„Lenko, kde jsi, Lenko! Pospû‰ si. Jdeme!“
„Kdo je to – Lenka…“ pomyslí si je‰tû, neÏ ucítí na rameni ruku své matky. Ano. Cikády. Kámen. ¤ím. A na obloze to
stále stejné horké slunce.
Lenka pomalu vstane a pﬁidává se ke sv˘m rodiãÛm. Jak dlouho uÏ trvá tohle dopoledne, jak dlouho uÏ trvá tohle léto
a po nûm pﬁijdou dal‰í a dal‰í. „Jsem je‰tû malá,“ povzdychne si, „a je‰tû dlouho, dlouho budu…“
(Podle Sussane Kilianové)

Dûti mohou v souvislosti s textem pﬁem˘‰let o následujících otázkách:
– Co je na Lenãin˘ch úvahách zaujalo? âemu nerozumûly?
– Dûti mohou text volnû zopakovat, jako by si Lenka své úvahy zapisovala veãer do deníku, nebo jako by
se jí na dal‰í cestû ruinami matka zeptala, o ãem pﬁem˘‰lela, a ona jí v‰e s dÛvûrou vyprávûla.
– Lidé existovali v Lenãin˘ch úvahách jen nûkolik minut a ona jen sekundu. Jak na to pﬁi‰la?
– Jak˘mi rÛzn˘mi zpÛsoby vnímala Lenka ãas?
– Proã jí pﬁi‰el její vlastní Ïivot jednou pﬁíli‰ krátk˘ a nakonec zase pﬁíli‰ dlouh˘?
– Jak˘m zpÛsobem se znázorÀuje ãas ve ‰kole? V dûjepise? Ve fyzice?
– Na závûr se mÛÏeme dûtí zeptat, jak si ony samy pﬁedstavují ãas. Jak by jej znázornily? K jakému obrazu
by jej pﬁirovnaly?
– Dûti mohou pﬁem˘‰let podobnû jako Lenka a zapsat si do se‰itu vûtu: âas je pro mû jako…
Co v‰echno se mÛÏe stát za jednu minutu
Budeme pﬁem˘‰let o tom, jak˘m zpÛsobem se sv˘m ãasem zacházíme. MÛÏeme si podávat hodiny, hodinky,
stopky nebo pﬁes˘pací hodiny. Kdo je drÏí, mÛÏe nahlas vyslovit, co jej napadne.
Zkusíme si spoleãnû odpovûdût na otázku, co je to jedna minuta, a navrhneme její definici. MÛÏeme se
dohodnou na tom, Ïe je to ‰edesát sekund, jedna ‰edesátina hodiny, ale také ãasov˘ úsek, kter˘ se zdá
bezv˘znamn˘, ale mohou se v nûm stát velké vûci.
Rozdûlíme dûti do dvojic a kaÏdé zadáme jeden úkol:
– Spoãítejte, kolik takov˘ch minut jste uÏ proÏili?
– Kolik takov˘ch minut má jeden lidsk˘ Ïivot ãlovûka, kter˘ se doÏije 80 let?
– Kolik takov˘ch minut obsahuje jeden den?
– Kolik takov˘ch minut obsahuje jeden rok?
Dal‰í úkoly t˘kající se ãasu jedné minuty mohou b˘t následující:
– Zkusíme si na hodinách odmûﬁit minutu a „jen tak“ ji pﬁeãkat. Pak se dûtí zeptáme, zda jim to pﬁipadalo
dlouho nebo krátce, a spoleãnû si uvûdomíme, co v‰echno se za tuto jednu minutu stalo, i kdyÏ se vlastnû
nic nedûlo. Dáme dûtem pﬁíklad toho, co jsme proÏili my, nebo je upozorníme na nûkteré moÏnosti,
napﬁ. moÏná jsme zaslechli nûjak˘ urãit˘ zvuk, moÏná nás v tu chvíli nûco napadalo, moÏná jsme si nûco
pﬁestavovali, moÏná jsme si kolem sebe nûãeho v‰imli apod. Upozorníme na to, kolik se toho bûhem jedné
minuty událo.
– Pﬁem˘‰líme, co se za minutu stihnout dá a co se za minutu stihnout nedá. MÛÏeme dûti rozdûlit na dvû
skupiny a kaÏdá vÏdy vysloví jednu moÏnost.
Bûhem jedné minuty se nám mÛÏe zdát, Ïe se neudálo nic, ale bûhem jedné minuty mÛÏe ãlovûk udûlat chybu
s nenavratiteln˘mi následky, mÛÏe se narodit ãlovûk, ale mÛÏe také zemﬁít.
Na závûr poloÏíme dûtem otázku, zda jim pﬁipadá ãas lidského Ïivota dlouh˘ nebo spí‰e krátk˘, zda
si myslí, Ïe mají hodnû ãasu, nebo málo ãasu. MÛÏeme hlasovat a jeden proti druhému obhajovat své
názory.
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Co to znamená, kdyÏ ﬁíkáme
Rozdáme dûtem pracovní listy, na kter˘ch jsou ilustrace zachycující rÛzná slovní spojení a rãení o ãase jako
napﬁ.
Ztratit ãas. âas jsou peníze. âas utíká. Zabít ãas. UÏívat si ãas. V‰echno má svÛj ãas. Nemít ãas. Vyhozen˘
ãas. Ukrást si ãas.
Pﬁem˘‰líme, jaká slovní spojení ilustrace zachycují.
Dûti si mohou o jednotliv˘ch rãeních povídat:
– Kdy jsem mûl(a) pocit, Ïe jsem ztrácel(a) ãas, Ïe mi utekl ãas, Ïe v‰echno má svÛj ãas apod.?
âas nemá bﬁeh
Rozdáme dûtem pracovní listy, na kter˘ch je kopie obrazu Marca Chagalla „âas nemá bﬁeh“. Téma, které
obraz zachycuje, pomÛÏe dûtem uvûdomit si vícevrstevnou skuteãnost ãasu a pﬁem˘‰let o ní v souvislosti se
sebou sam˘mi.
Dûti mohou pozorovat obraz následujícím zpÛsobem:
– Jedno dítû popisuje, co vidí, a druhé na nûj naváÏe jin˘m sdûlením.
– Jedno dítû mÛÏe „diktovat“ ostatním to, co vidí, a oni to ukazují.
– Dûti mohou vym˘‰let otázky a klást je pﬁímo obrazu. Napﬁ. Proã je
na tobû taková divná ryba? Apod. Ostatní dûti se mohou pokusit
odpovûdût.
– Na‰ly dûti nûjakou souvislost s tím, co vy‰lo najevo o ãase
v pﬁedchozích ãinnostech?
Dûti si pﬁipraví pracovní list s okénky, které vystﬁihnou tak, aby se otevírala.
Papír pak pﬁiloÏí na obraz a pracují s ním následujícím zpÛsobem:
– Dûti vym˘‰lejí, v jakém poﬁadí by mohly jednotlivé okénka otevírat,
aby obraz postupnû dostával urãit˘ v˘znam. Mohou si zvolit urãité
poﬁadí a zdÛvodnit, co chtûly zdÛraznit, vyjádﬁit, co tímto odkr˘váním
obrazu vyniklo.
– Na vnûj‰í stranu „dveﬁí“ vymyslí nadpis pro danou ãást obrazu.
– âást obrazu, kterou si vyberou si mohou pﬁekreslit na modr˘ papír
a dát mu název.
Kompozice obrazu i jednotlivé motivy jsou nezvyklé a probouzejí fantazii. Na první pohled se zdá, Ïe spolu
jednotlivé obrazy nesouvisejí. Nejsilnûj‰ím vjemem je zelenomodrá barva a hodiny. Ve spodní ãásti obrazu
je zachycena ﬁeka. Na levém bﬁehu jsou domy a pluje k nim osamûlá loìka, na pravém bﬁehu se objímají
muÏ a Ïena. Tok ﬁeky se ztrácí na pravém okraji obrazu nûkde mezi stﬁechami domÛ a vûÏí kostela. Mezi
ﬁekou, nebem a zemí nejsou Ïádné hranice. Barvy pﬁipomínají letní noc. Spolu související motivy poru‰uje
obraz dﬁevûn˘ch nástûnn˘ch hodin, které nese nad ﬁekou létající ryba.
Nic na obraze není horizontální – ani tok ﬁeky, ani hodiny, ani ryba. V‰e vypovídá o klidném, ale pravidelném
pohybu, jak˘m teãe ﬁeka, kmitá kyvadlo, nebo se pohybují kﬁídla. Je to harmonické, ale souãasnû
disharmonické podobnû jako ryba, která sv˘mi kﬁídly spojuje dávnou prehistorii a souãasnost, ale také nebe
a hlubiny ﬁeky. Je minulá, pﬁítomná i budoucí souãasnû. Je znamením ãasu, kter˘ je bezbﬁeh˘, kter˘ je
nezachytiteln˘, ale pﬁesto naprosto konkrétní podobnû jako hodiny odkazující na zaﬁízení konkrétního bytu,
kde malíﬁ bydlel. ¤eka je konkrétní ﬁekou – Drinou z jeho dûtství nebo paﬁíÏskou Seinou, kde malíﬁ Ïil se
svou Ïenou.
Zpátky do budoucnosti
V‰echny pﬁedchozí ãinnosti smûﬁují k úvahám o tom, co je to ãas. Dûti si mohou své úvahy zapsat do dolní
ãásti pracovních listÛ, pﬁíp. do se‰itÛ. Odpovûì na otázku, co je to ãas, si mohou najít na internetu nebo
v encyklopediích. Napﬁ.
âas je jedna ze základních fyzikálních veliãin, jíÏ se mûﬁí vzdálenost mezi událostmi na první souﬁadnici ãasoprostoru.
V ãase se události stávají ve zjevnû nevratném poﬁadí. Jako takov˘ je podstatnou sloÏkou struktury vesmíru. Je velmi obtíÏné,
aÏ nemoÏné, si ãas nûjak pﬁedstavit. Pokusy o pochopení ãasu byly po dlouhou dobu pﬁedev‰ím doménou filosofÛ, pozdûji
i vûdcÛ. Na povahu a smysl ãasu existuje mnoÏství silnû odli‰n˘ch náhledÛ, a je proto obtíÏné nabídnout jeho nekontroverzní
a jasnou definici. Smûr plynutí ãasu odpovídá smûru rozpínání vesmíru.
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âas je velice zvlá‰tní. V‰ichni zdá se vûdí, co je to ãas, ale nikdo jej neumí pﬁesnû popsat. Dokonce ani vûdci.
Podle rÛzn˘ch pozorování je zﬁejmé, Ïe ãas je pro v‰echny lidi stejnû platn˘, je mûﬁiteln˘ a mÛÏeme jej dûlit
na libovolné úseky a ãásti. Tento ãas, i kdyÏ je pro kaÏdého stejn˘ a stejnû dlouho trvá, v‰ak mÛÏe b˘t rÛzn˘mi
lidmi vnímán a proÏíván naprosto jinak.
Albert Einstein objevil, Ïe ãas nemusí pro kaÏdého stejnû dlouho trvat. Vysvûtluje to následující pﬁíklad:
Pﬁedstavte si, Ïe Katka dostane jako dárek k 16. narozeninám cestu do vesmíru. Odletí raketou rychlostí
pﬁibliÏnû 280 000 km/s, to je rychlost témûﬁ taková, jakou má svûtlo. Své dvojãe – bratra Michala – nechá
doma a vrátí se aÏ v den jeho 36. narozenin. Jaké pﬁekvapení! Michal, kter˘ nevidûl svou sestru cel˘ch
20 let se s ní setká, ale ona bude mít teprve 23. V rychle se pohybující raketû totiÏ ubíhá ãas pomaleji neÏ
na zemi. Albert Einstein tento jev popsat ve své teorii relativity. I kdyÏ není ovûﬁitelná ve vesmíru, obstála
s úspûchem ve mikrosvûtû atomÛ a atomov˘ch ãástic.
âlovûk nemÛÏe Ïít jinak neÏ v ãase. Ten je nemûnn˘ a stál˘, i kdyÏ se neustále mûní, a mÛÏeme jej vnímat
rÛzn˘m zpÛsobem. To, jak budeme vnímat ãas u Boha, vyjadﬁujeme slovem vûãnost.
2. Vlastní téma
✼ Hodnota ãasu
Cíl: Dûti si mají spoãítat a navzájem si porovnat, ãemu bûhem dne vûnují ãas, aby se mohly zamyslet nad hodnotou ãasu
a nad zpÛsobem, jak˘m s ním zacházejí.
PomÛcky: pracovní listy, pro kaÏdého dvû kartiãky

Mal˘ princ
Rozdáme dûtem pracovní listy a pﬁeãteme texty Antoine de Saint Exupéryho „Pijan“ a „Obchodník“. Oba
texty motivují k úvahám o zpÛsobu, jak˘m mÛÏeme smysluplnû proÏít ãas svého Ïivota. Dûti mají pﬁem˘‰let
nad tím, jak˘m pro sebe „nejcennûj‰ím“ zpÛsobem by chtûly strávit voln˘ ãas a své potﬁeby si navzájem
porovnat.
Na dal‰í planetû bydlil pijan. Náv‰tûva u nûho byla velice krátká, ale malého prince hodnû rozesmutnila.
„Co tady dûlá‰?“ ﬁekl pijanovi, kter˘ sedûl mlãky pﬁed ﬁadou prázdn˘ch a ﬁadou pln˘ch lahví.
„Piji,“ odpovûdûl pochmurnû pijan.
„A proã pije‰?“ zeptal se mal˘ princ.
„Abych zapomnûl,“ ﬁekl pijan.
„Naã abys zapomnûl?“ vyzvídal mal˘ princ a uÏuÏ ho zaãínal litovat.
„Abych zapomnûl, Ïe se stydím,“ pﬁiznal se pijan a sklonil hlavu.
„A zaã se stydí‰?“ vyptával se dále mal˘ princ, protoÏe by mu rád pomohl.
„Stydím se, Ïe piji!“ dodal pijan a nadobro se odmlãel.
A mal˘ princ zmaten ode‰el.
Dospûlí jsou rozhodnû moc a moc zvlá‰tní, ﬁíkal si v duchu cestou.
„Dobr˘ den,“ pozdravil mal˘ princ.
„Dobr˘ den,“ ﬁekl obchodník.
Byl to obchodník se znamenit˘mi pilulkami uti‰ujícími ÏízeÀ. KdyÏ ãlovûk polkne jednu t˘dnû, nemusí uÏ pít.
„Proã to prodává‰?“ zeptal se mal˘ princ.
„Je to velká úspora ãasu,“ odpovûdûl obchodník. „Znalci to vypoãítali. U‰etﬁí se padesát tﬁi minuty za t˘den.“
„A co se udûlá s tûmito padesáti tﬁemi minutami?“
„Co kdo chce…“
Kdybych já mûl padesát tﬁi minuty nazbyt, ﬁekl si mal˘ princ, ‰el bych docela pomalouãku ke studánce…“

Podobn˘m zpÛsobem odpovídáme na otázku: Má‰ 53 minut volného ãasu, ale uÏ je nikdy mít nebude‰. Co
bys dûlal(a), abys je nepromarnil(a)? Dûti si na ni v samostatné práci mohou odpovûdût na pracovní list nebo
do se‰itÛ.
Otázka vypadá jednodu‰e, ale odpovûì je velice tûÏká. Je to jinak poloÏená otázka, co povaÏujeme za
nejcennûj‰í a nejsmysluplnûj‰í zpÛsob trávení ãasu. Odpovûdi si pﬁeãteme a nehodnotíme. Pro vlastní
potﬁebu si mÛÏeme udûlat odhad o tom, kolik dûtí radûji tráví ãas spí‰e samy se sebou a jsou zamûﬁené
spí‰e na vûci kolem sebe, a kolik dûtí radûji tráví ãas spí‰e s druh˘mi lidmi. ZpÛsoby takto rÛznû
stráveného „nejcennûj‰ího ãasu“ závisejí na typu osobnosti, na vûku a na aktuálních potﬁebách dûtí a nelze
vyhodnotit, Ïe je nûkter˘ z nich hodnotnûj‰í. MÛÏeme vytvoﬁit Ïebﬁíãek nejcennûj‰ích zpÛsobÛ trávení
volného ãasu skupiny.
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Poukázka na ãas
KaÏd˘ dostane dvû kartiãky a vyrobí dvû poukázky na 30 minut volného ãasu platné na zítﬁej‰í den – jednu
pro sebe a jednu pro kamaráda, kterého si pﬁedtím vybere. Upozorníme dûti, Ïe to, co si darují, mohou opravdu
vyuÏít, tedy Ïe to, na ãem se domluví, by mûlo jít dodrÏet a mûlo by to b˘t nûco, co bude pro oba pﬁíjemnû
stráven˘m ãasem. Dvojice se mÛÏe domluvit na spoleãné ãinnosti, ale mohou si také poukázky navzájem
vymûnit.
Napﬁ. Zítra si daruji 30 minut ãas: Budu odpoãívat. Zajdu si zaplavat. Apod. Zítra ti daruji 30 minut ãas:
Budu dûlat, co si bude‰ pﬁát. Budeme…
3. Závûr
✼ Pravé vûci v prav˘ ãas
Cíl: Dûti si mají uvûdomit, Ïe jako kﬁesÈané vûﬁíme, Ïe BÛh je s námi v kaÏdou chvíli, pﬁeje ãlovûku, aby dûlal pravé vûci
v prav˘ ãas, a v té chvíli mají zahlédnout i jeho blízkost.
PomÛcky: pracovní listy

V‰echno má svÛj ãas
Rozdáme dûtem pracovní listy, na kter˘ch je text Kaz 3,1–8. Témûﬁ 2100 let star˘ text ukazuje, jak uÏ
tehdy lidé vnímali promûnlivost ãasu a v ãem vidûli jeho hodnotu. Text mÛÏeme pﬁeãíst následujícím
zpÛsobem:
1. ãtenáﬁ: V‰echno má urãenou chvíli a ve‰keré dûní pod nebem svÛj ãas:
2. ãtenáﬁ: Je ãas 3. ãtenáﬁ: rození 4. ãtenáﬁ: i 2. ãtenáﬁ: ãas 5. ãtenáﬁ: umírání;
2. ãtenáﬁ: je ãas 3. ãtenáﬁ: sázet 4. ãtenáﬁ: i 2. ãtenáﬁ: ãas 5. ãtenáﬁ: trhat;
je ãas zabíjet i ãas léãit, ãas boﬁit i ãas budovat;
je ãas plakat i ãas smát se, ãas truchlit i ãas poskakovat;
je ãas kameny rozhazovat i ãas kameny sbírat, ãas objímat i ãas objímání zanechat;
je ãas hledat i ãas ztrácet, ãas opatrovat i ãas odhazovat;
je ãas roztrhávat i ãas se‰ívat, ãas mlãet i ãas mluvit;
je ãas milovat i ãas nenávidût, ãas boje i ãas pokoje.
– Dûti mohou jednotlivé ãásti textu vybarvit urãitou barvou. Mûla by se tak objevit abstraktní rozporuplnost
jednotliv˘ch sdûlení.
– Pﬁem˘‰líme, co asi proÏívá ãlovûk, pro kterého je ãas sázení, ãas trhání, ãas truchlení, ãas hledání, ãas
ztrácení, ãas boje apod.
– Po jeho pﬁeãtení si kaÏd˘ oznaãí tu ãást textu, která jej zaujala. Pak ji pﬁeãte ostatním a pokusí se vysvûtlit,
ãím jej zaujala, pﬁíp. jakou konkrétní chvíli v jeho Ïivotû mu pﬁipomnûla.
– Dûti mohou jednotlivá sdûlení popsat konkrétnûji v urãit˘ch ãinnostech. Napﬁ. „âas zabíjet“ je ãas
pro bránûní si svého, ãas pro pomstu, skládání úãtÛ. „âas léãit“ je ãas k uzdravení, pro vzájemnou pomoc
apod. Nebo: KdyÏ by byl ãas zabíjet, tak bych nejradûji zabil(a) svou sestru, tak bych se nejradûji schoval(a)
apod.
– Dûti se mohou rozdûlit do skupin a to, Ïe jsou jednotlivá sdûlení stále platná, doloÏit v˘stﬁiÏky z novin.
– Pﬁem˘‰líme, kter˘ „ãas“ se hodí na dny, které právû proÏíváme.
âlovûk Ïije v prostoru a v ãase. âas jeho Ïivota probíhá bez toho, aby na jeho prÛbûh mûl ãlovûk vliv.
âas nezrychlíme, ani jej nezastavíme. KﬁesÈané vûﬁí, Ïe ãas Ïivota je dar. Îivot jsme si sami nedali,
ani si jej neumíme vzít, ale co umíme, je s ãasem svého Ïivota zacházet a nûãím jej naplnit. KaÏd˘
proÏíváme svÛj jedineãn˘ Ïivot a to, ãím naplÀujeme své Ïivoty, je také jedineãné. Co je pro jednoho
dobré, mÛÏe b˘t pro druhého ‰patné. Nûkdy b˘vá tûÏké odhadnout, jak udûlat v prav˘ ãas tu pravou
vûc, nebo jak proÏít právû ten ãas prav˘m zpÛsobem. Jako kﬁesÈané vûﬁíme, Ïe BÛh je s námi v kaÏdou
chvíli a pﬁeje ãlovûku, aby dûlal pravé vûci v prav˘ ãas. BÛh je nám blízko a ve chvíli, kdy jsme v prav˘
ãas na pravém místû, ho umíme i více zahlédnout a jeho blízkost vnímat. âas je nejvût‰í bohatství
na‰eho Ïivota.
âinnosti mÛÏeme smûrovat k modlitbû: „Pane, jsi s námi v ãase, kdy se nûco rodí i nûco umírá, jsi s námi,
kdyÏ sázíme i trháme, kdyÏ niãíme i léãíme, kdyÏ boﬁíme i budujeme, pláãeme i smûjeme se… Jsi s námi
v pravé chvíli na pravém místû.“
– 129 –

metodika8_blok_4

7.10.2009 17:27

Stránka 130

Svobodn˘ Ïivot s Bohem

4. Zápis
Nadpis: Tﬁetí pﬁikázání: Svoboda ke slavení
âas je jako… pﬁíp. dokonãené vûty z ãinnosti „v‰echno má svÛj ãas“.
Zápis: BÛh je s námi kaÏdou chvíli a pﬁeje ãlovûku, aby dûlal pravé vûci v prav˘ ãas. BÛh je nám blízko a ve
chvíli, kdy jsme v prav˘ ãas na pravém místû, umíme i více vnímat jeho blízkost. âas je nejvût‰í bohatství
na‰eho Ïivota.
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20. Tﬁetí pﬁikázání: Svátky nadûje a Ïivota

Téma setkání:
Dal‰í ãást vûnovaná tﬁetímu pﬁikázání má dûtem pﬁiblíÏit potﬁebu ãlovûka oddûlovat v‰ední pracovní dny
od sváteãních a seznámit je s tím, jaké svátky slaví jiná náboÏenství, pﬁedev‰ím Ïidovství. Dûti se podrobnûji
dovûdí, jaké svátky slavil JeÏí‰ a jak probíhá slavení Ïidovského svátku ‰abat v rodinû. Text popisující slavení
svátku je zpracován podle vzpomínek z dûtství Belly Chaganové.
Vzdûlávací oblasti a prÛﬁezová témata:
âlovûk a zdraví: v˘chova ke zdraví – zdrav˘ zpÛsob Ïivota a péãe o zdraví, reÏim dne; OSV – psychohygiena,
dobrá organizace ãasu, uvolnûní, relaxace; VMEGS – koﬁeny a zdroje evropské civilizace; MKV – poznávání
vlastního kulturního zakotvení, informace o rÛzn˘ch etnick˘ch a kulturních skupinách, respektování
zvlá‰tností rÛzn˘ch etnik.
Cíle setkání:
Dûti se mají ujistit o nutnosti oddûlit ãas práce od ãasu odpoãinku a reflektovat si svátky, které slaví.
Dûti si mají uvûdomit, Ïe slavnost není uspokojování sv˘ch potﬁeb, ale je vyzdviÏením nûjaké hodnoty, kterou
ná‰ Ïivot dostává hlub‰í rozmûr.
Dûti se mají seznámit s dÛleÏit˘mi svátky abrahámovsk˘ch náboÏenství, s prÛbûhem Ïidovského svátku ‰abatu
a získat náhled na podstatu tohoto svátku, kter˘ je oslavn˘m vyjádﬁením biblické víry v Boha, aby si byly
vûdomy jeho hodnoty a souvislosti se slavením kﬁesÈanské nedûle.

METODICK¯ POSTUP
1. Úvodní ãinnosti
✼ âas práce a ãas odpoãinku
Cíl: Dûti si mají uvûdomit nutnost odli‰it ãas práce od ãasu odpoãinku a spojit si tuto skuteãnost se základním rytmem
a pﬁirozeností Ïivota.
PomÛcky: pracovní listy, pastelky

Kruh t˘dne
S odkazem na ãinnosti v minulém setkání zadáme dûtem následující úkol: Na pracovních listech je kruh
rozdûlen˘ na sedm v˘seãí. Je to obraz t˘dne a sedmi dnÛ. Do jednotliv˘ch v˘seãí zapí‰í dûti co nejvíce ãinností,
které pﬁed t˘dnem v tento den dûlaly. Napﬁ. snídanû, ‰kola, kytara, procházka se psem, úklid, kino, úkoly
apod. âinnosti si pak roztﬁídí. âervenou pastelkou oznaãí ty aktivity, které vnímají jako povinnost, v˘kon
a práci, Ïlutû oznaãí ty, které vnímají jako zábavu a voln˘ ãas.
Zeptáme se dûtí:
– Zapsaly jste si nûco, co není ani povinností, ani zábavou? Skládá se Ïivot ãlovûka pouze z povinností
a zábavy?
– Necháme dûti jmenovat to, co samy nedokázaly zaﬁadit, a pomÛÏeme jim. MÛÏeme si v‰imnout, zda mezi
své aktivity zapsaly také úãast na nedûlní bohosluÏbû a zda ji proÏívají jako povinnost, nebo tu‰í, Ïe patﬁí
jinam. Rozhodnutí dûtí nekomentujeme, neopravujeme, ani neuvádíme „na pravou míru“. Tématu
kﬁesÈanské nedûle se budeme vûnovat pﬁí‰tû a informace, které dûtem nabídneme, by jim mûly pomoci
k tomu, aby si svou volbu umûly zkorigovat samy.
– Stalo se vám v tûchto dnech nûco mimoﬁádného, co vás pﬁíjemnû pﬁekvapilo, co se obvykle nedûje, co
bylo pro vás vytrÏením ze v‰ednosti a pﬁineslo vám to radost a slavnostní pocit? Co to bylo?
V‰ední kolobûh ãasu pﬁeru‰ují chvíle, dny nebo období, které nás „vytrhují ze v‰ednosti“. ¤íkáme, Ïe jsou
slavnostní. Takové chvíle nám pﬁiná‰ejí odpoãinek od povinností a radost. Tím, Ïe ãlovûk slavením
a odpoãinkem dokáÏe vystoupit z kolobûhu povinností, nestává se jejich otrokem. Ve víru úkolÛ a závazkÛ
tak neztrácí dÛstojnost a zÛstává svobodn˘. Pravidelné stﬁídání ãasu práce, odpoãinku a slavení je pro Ïivot
nezbytné a lidskou zku‰eností ovûﬁené.
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V knize Genesis, kde se doãteme, Ïe ãlovûk byl stvoﬁen ‰est˘ den – v pátek, tedy v den, kter˘ je na rozhraní
v‰edního a sváteãního, lidského a BoÏího. Obrazná ﬁeã vypovídá o tom, Ïe ãlovûk má schopnost slavit – tedy
také tím b˘t „mostem mezi zemí a nebem“.
Kalendáﬁ oslav
Na tabuli zapí‰eme heslo „Kalendáﬁ oslav“ a pod nûj, pﬁíp. na kartiãky pí‰eme co nejvíce slavností a svátkÛ,
napﬁ. narozeniny, Vánoce, Velikonoce, nedûle, v˘roãí zaloÏení obce, v˘roãí zaloÏení ‰koly, olympijské hry,
den dûtí, tﬁídní oslava vítûzství ve sportovním utkání, pivní slavnosti, doÏínky apod. Aby dûti mûly dostateãn˘
prostor se vyjádﬁit, mohou se nejprve zamyslet kaÏdé samo, si zapsat do se‰itu tﬁi oslavy a ty pak teprve
zapsat.
Ke kaÏdé oslavû dopí‰eme:
– Co lidé oslavují? Jakou hodnotu slavnost vyzdvihuje?
– Jak˘m zpÛsobem ji slaví?
Oslavy mÛÏeme tﬁídit:
– Podle toho, zda jsou rodinné, národní nebo mezinárodní.
– Podle hodnoty, kterou vyzdvihují, napﬁ. mÛÏeme spoleãnû ve dvojicích nebo ve skupinû diskutovat a oznaãit
tﬁi pro nû nejdÛleÏitûj‰í svátky a tﬁi nejménû v˘znamné svátky.
– Podle toho, zda jsou náboÏenské nebo státní, u náboÏensk˘ch svátkÛ pﬁem˘‰líme, jakou hodnotu oslavují,
napﬁ. narozeniny jsou oslavou toho, Ïe mi BÛh dal Ïivot, pﬁipomínka dne kﬁtu, oslava svátku je oslavou
svûtce, podle kterého máme jméno, podûkování Bohu za úrodu, Vánoce, Velikonoce apod.
Dûti si mohou vyprávût o oslavû, na kterou rády vzpomínají. Co se slavilo? Proã na ni rády vzpomínají? Je
to proto, Ïe se nûco neobvyklého stalo, Ïe se lidé se‰li a povídali si, kvÛli dárkÛm, projevenému zájmu apod.
Schopnost slavit má pouze ãlovûk. Neexistuje zvíﬁe, které by si zvalo pﬁátele a na spoleãné oslavû sfouklo
svíãky na narozeninovém dortu. KdyÏ se slaví, dûlají lidé „zbyteãné vûci“, které z jistého úhlu pohledu nejsou
„ekonomicky“ v˘hodné. Vyjadﬁují tak, Ïe Ïivot má i jinou hodnotu neÏ hodnotu práce a v˘konu. Slavit
znamená vyjádﬁit vdûãnost a úctu – k vlastnímu Ïivotu, k druhému ãlovûku, k v˘jimeãn˘m schopnostem
ãlovûka, k jeho práci, ke vztahÛm v rodinû apod.
2. Vlastní téma
✼ âas slavení v jin˘ch svûtov˘ch náboÏenstvích
Cíl: Dûti si mají uvûdomit pﬁesahující rozmûr náboÏensk˘ch svátkÛ a dovûdût se o rozmanitosti svátkÛ tﬁí nejvût‰ích
monoteistick˘ch náboÏenství.
PomÛcky: pracovní listy, kartiãky se jmény dÛleÏit˘ch muslimsk˘ch, Ïidovsk˘ch a kﬁesÈansk˘ch svátkÛ, pﬁíp. poãítaã
a pﬁipojení k internetu

NáboÏenské svátky a oslavy vyjadﬁují, Ïe lidé si uvûdomují, Ïe nejsou vlastníky a pány ani sebe, ani toho,
co je kolem nich, a vyjadﬁují tak svou radost a vdûãnost tomu, v koho nebo v co vûﬁí. Lidé hlásící se
k nûkterému z monoteistick˘ch svûtov˘ch náboÏenství jej naz˘vají Bohem.
Uvádíme pouze jejich v˘ãet a jednoduchou charakteristiku. Více informací naleznete bez problémÛ v dal‰í
literatuﬁe a na internetu.
S údaji mÛÏeme pracovat následujícím zpÛsobem:
– Bûhem v˘kladu si dûti zapisují názvy svátkÛ a dÛleÏité údaje do pracovních listÛ nebo do se‰itÛ nebo
do kruhov˘ch diagramÛ na pracovních listech.
– MÛÏeme dûtem rozdat kartiãky s názvy rÛzn˘ch oslav vãetnû kﬁesÈansk˘ch. Dûti je mohou odhadem nebo
pomocí internetu tﬁídit podle pﬁíslu‰nosti k urãitému náboÏenství.
– Dûti si mohou podle svého zájmu vybrat, o kter˘ch svátcích by se chtûly dovûdût nûco víc, a dohledávat
v samostatné práci informace na internetu nebo v literatuﬁe a pak s nimi seznámit ostatní.
– Dûti si mohou na internetu vyhledat, které konkrétní dny se budou nûkteré dÛleÏité svátky slavit
v aktuálním roce. KdyÏ je pak zaznamenají na ãasovou osu nebo do kruhového kalendáﬁe rozdûleného
na dvanáct dílÛ, mohou vytvoﬁit pﬁibliÏn˘ „kalendáﬁ velk˘ch svátkÛ tﬁí svûtov˘ch monoteistick˘ch
náboÏenství“.
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DÛleÏité muslimské svátky
Islámsk˘ kalendáﬁ zaãíná dnem, kdy Muhammad ode‰el z Mekky do Medíny, tedy v roce 622 kﬁesÈanského letopoãtu.
Islámsk˘ rok je lunární, tj. má jen 354 dní. Zaãátek a konec roku, stejnû jako data rÛzn˘ch svátkÛ, které se v‰echny
slaví podle tohoto kalendáﬁe, se tedy v kﬁesÈanském kalendáﬁi mûní. KaÏd˘ rok jsou o 11–12 dní dﬁíve neÏ rok pﬁedchozí.
Ramadán je 9. mûsíc islámského kalendáﬁe a bûhem nûj by mûli muslimové drÏet pÛst od úsvitu do soumraku. V˘jimkou
jsou tûhotné Ïeny, dûti, nemocní a staﬁí lidé. V noci mohou jíst dle libosti. Tento svátek je jedním z pûti pilíﬁÛ islámu.
Seker bayrami – svátek ukonãení postu. Tímto dnem konãí Ramadan. Konají se rodinné oslavy a hostiny se ãasto protáhnou
na 2–3 dny.
Kurban bayrami – svátek obûtování. Nejvût‰í svátek islámu, kdy se pﬁipomíná událost, jak chtûl Abraham obûtovat svého
syna Izmaela. Muslimové slaví, Ïe BÛh nechce Ïádné obûti, ani lidské, ale oddanost a poslu‰nost. V tento den je zabita
ovce a její maso je rozdûleno mezi chudé. Muslimové tím vyjadﬁují svou pﬁipravenost k obûti a sounáleÏitost.
Mevlid kandili – narozeniny proroka Mohameda. V noci pﬁedãítají muslimové Korán a jiné posvátné texty o Ïivotû proroka.
Kadir gecesi – noc povolání. Ve 27. noc postního mûsíce Ramadanu si muslimové pﬁipomínají první zjevení proroka
Mohameda (Sura 96,1–5)
Yaum al-giumu'ah – pátek. Brzy po Mohamedovû smrti chalífa Omár (vládl od roku 634 do 644), kter˘ dobyl Egypt,
Palestin, S˘rii a Persii, zaloÏil novou éru zaloÏenou na koránu. Zaãíná v okamÏiku, kdy se poprvé objevil Mûsíc po
prorokovû útûku z Mekky do Medíny, coÏ se stalo 16. ãervence 622 na‰eho letopoãtu v pátek; od té doby je pátek pro muslimy
posvátn˘m dnem. Muslimové se vûnují rodinû a vyráÏejí na v˘lety. Schází se v poledne k veﬁejné modlitbû, po níÏ následuje
rozhovor, pﬁi kterém se rozebírají souãasné otázky politické, sociální, morální atd. Pátek není dnem, kdy se nepracuje,
jak˘m je napﬁíklad sobota pro Ïidy ãi nedûle pro kﬁesÈany, n˘brÏ dnem, kdy se muslimové spoleãnû shromaÏìují jako
komunita. Dodnes je pátek v Saudské Arábii ãásteãnû pracovním dnem – obchody se uzavírají pouze v poledne, na dobu
shromáÏdûní v me‰itû.

DÛleÏité Ïidovské svátky
Îidovsk˘ kalendáﬁ je lunisolární, tzn. mûsíce jsou poãítány podle Mûsíce a roky podle Slunce. Letopoãet se datuje
od stvoﬁení svûta, latinská zkratka je AM (anno mundi). V‰echny mûsíce Ïidovského kalendáﬁe zaãínají novem, tedy
objevením prvního srpku nového mûsíce, rok a letopoãet se pak mûní prvního dne mûsíce ti‰ri. Od starovûku bylo
novoluní vyhla‰ováno na základû pozorování.
Chanuka (pﬁibliÏnû v prosinci) „Zasvûcení“ je osmidenní svátek. PÛvodnû pﬁipomínal vítûzství makabejsk˘ch povstalcÛ
nad ¤ímany, jeÏ skonãilo znovudobytím Jeruzaléma, vysvûcením Chrámu a opûtovn˘m vznikem samostatného Ïidovského
státu. S tûmito událostmi se pojí pﬁíbûh o nalezení jediného dÏbánku rituálnû ãistého oleje potﬁebného pro chrámov˘ svícen.
BoÏím zásahem vystaãilo malé mnoÏství oleje cel˘ch osm dnÛ, potﬁebn˘ch pro v˘robu oleje nového. Pro svátek je proto
charakteristické postupné zapalování osmiramenného (chanukového) svícnu.
Purim (únor/bﬁezen) je pﬁipomínkou záchrany ÎidÛ v perské ﬁí‰i pﬁed záhubou. Události popisuje biblická kniha Ester,
která je také liturgickou ãetbou pro tento svátek.
Ro‰ ha-‰ana (záﬁí/ﬁíjen) neboli „Hlava roku“ je vlastnû Nov˘m rokem. ¤íká se mu také „Den soudu“. Podle rabínské
tradice jím zaãíná období, v nûmÏ Hospodin rozhoduje o osudu kaÏdé lidské bytosti, neboÈ právû v tento den Hospodin
stvoﬁil svût.
Jom Kipur (záﬁí/ﬁíjen) neboli „Den smíﬁení“. Pﬁipadá na poslední z deseti dnÛ pokání zaãínajících Nov˘m rokem (hebrejsky
Ro‰ ha-‰ana). Je dnem pﬁísného pÛstu a pﬁedev‰ím vyznání hﬁíchÛ. Lidé by zejména v tento den mûli vyhledat ty, kter˘m
dluÏí omluvu ãi odpu‰tûní. I v moderní dobû má tento svátek velmi siln˘ a emotivní náboÏensk˘ ráz. Je vhodné jej
respektovat, nefotografovat a neru‰it tyto velmi posvátné okamÏiky. Jom Kipur konãí modlitbou, pﬁi níÏ se troubí na beraní
roh, tzv. ‰ofar.
Sukot (záﬁí/ﬁíjen), „Svátek stánkÛ“. PÛvodnû mûl odli‰n˘ charakter, neboÈ jím konãil v Izraeli zemûdûlsk˘ rok. Proto se
mu dodnes ﬁíká také Svátek skliznû. Bûhem nûj pﬁiná‰eli Îidé obûtiny do jeruzalémského Chrámu. Pozdûji se v‰ak stal
pﬁedev‰ím pﬁipomínkou putování ÎidÛ po pou‰ti a pﬁeb˘vání v provizorních obydlích (suka); proto je pro tento svátek
typické pob˘vání v provizorních ch˘‰ích, které spatﬁíte po celé zemi. V prÛbûhu svátku jsou cizinci vítáni, neboÈ tradice
pﬁímo pﬁikazuje zvát cizince a hostit je.
·avu'ot neboli „T˘dny“ je svátek slaven˘ po uplynutí sedmi t˘dnÛ od druhé noci svátku pesach (Ïidovské Velikonoce).
V minulosti byl pﬁedev‰ím zemûdûlskou oslavou, bûhem níÏ pﬁiná‰eli Îidé do Chrámu obûti prvotin ze skliznû. Proto se
i on naz˘vá Svátkem skliznû; v Izraeli se totiÏ nûkteré plodiny sklízejí dvakrát do roka. Dnes je v‰ak pﬁedev‰ím pﬁipomínkou
darování Tóry MojÏí‰i na hoﬁe Sinaj; stalo se tak 49 dní po Velikonocích.
Pesach – pﬁipomínka odchodu ÎidÛ z Egypta (Ïidovské Velikonoce). Zaãíná domácím obﬁadem seder, pﬁi kterém se jedí
macesy. V synagoze se pﬁedãítá biblick˘ text PíseÀ písní, chápan˘ jako v˘raz BoÏí lásky k Izraeli.
·abat je nejdÛleÏitûj‰í svátek, zmínûn˘ jako jedno z pﬁikázání v Ïidovském Desateru. Slaví se kaÏdou sobotu, respektive
od páteãního do sobotního soumraku. V tento den se nesmí vykonávat Ïádná práce, ani cestovat ãi provádût obchodní
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transakce. Je to svátek, pﬁi nûmÏ se schází pﬁátelé a celá rodina je pohromadû. ·abat je nejdÛleÏitûj‰ím prvkem judaismu.
Svûtit ‰abat znamená udrÏovat tradici. Zaãíná v pátek se západem slunce, po nûmÏ se v domácnostech koná slavnostní
veãeﬁe. Od této doby jsou zakázány urãité druhy práce a vûﬁící se má vûnovat odpoãinku a studiu. V sobotu ráno se
v synagoze koná ranní bohosluÏba s kázáním a pﬁídavnou modlitbou (musaf). Kromû odpolední modlitby Mincha se
k ‰abatu také vztahuje zvyk sváteãního „tﬁetího jídla“ – se'uda ‰li‰it, obvykle podávaného odpoledne. ·abat konãí po západu
slunce obﬁadem naz˘van˘ havdala.

Na pracovním listu je ve tﬁech soustﬁedn˘ch kruzích Ïidovsk˘, kﬁesÈansk˘ a muslimsk˘ kalendáﬁ. Na dal‰ím
pracovním listu jsou dÛleÏité svátky v‰ech tﬁí svûtov˘ch náboÏenství. Dûti si je mohou roztﬁídit, pﬁíp. nûkterá
z nich vepisovat do kalendáﬁe k mûsíci, ve kterém se slaví. Dostanou tak pﬁibliÏn˘ kalendáﬁ dÛleÏit˘ch svátkÛ
v‰ech tﬁí svûtov˘ch náboÏenství.
✼ ·abat v Ïidovství
Cíl: Dûti si mají uvûdomit na pﬁíkladu slavení svátku ‰abat jeho bohatství a souvislost mezi Ïidovsk˘mi a kﬁesÈansk˘mi
svátky a vnímat je jako dvû rovnocenné oblasti ve smyslu, Ïe kﬁesÈanské svátky historicky souvisejí s Ïidovsk˘mi
a nepopírají jejich hodnotu, ani nejsou nûãím modernûj‰ím nebo pokrokovûj‰ím.
PomÛcky: pracovní listy, pracovní listy s biblick˘mi texty a vzpomínkami Belly Chaganové, pﬁíp. fotografie, jak se dnes
slaví ‰abat

DodrÏoval JeÏí‰ sobotu?
Svátky, které slavil JeÏí‰, byly svátky Ïidovské, protoÏe JeÏí‰ byl Îid. Dûti mohou vzpomínat na nûkteré
události z JeÏí‰ova Ïivota a hledat, kde a kdy slavil nûjaké svátky, nebo se dostal do konfliktu s obﬁady a zvyky
Ïidovského náboÏenství. MÛÏeme vyuÏít pracovních listÛ, na kter˘ch jsou texty:
KaÏd˘ rok chodívali jeho rodiãe o velikonoãních svátcích do Jeruzaléma. Také kdyÏ mu bylo dvanáct let, ‰li tam, jak
bylo o svátcích obyãejem. A kdyÏ v tûch dnech v‰echno vykonali a vraceli se domÛ, zÛstal chlapec JeÏí‰ v Jeruzalémû,
aniÏ to jeho rodiãe vûdûli. ProtoÏe se domnívali, Ïe je nûkde s ostatními poutníky, u‰li den cesty a pak jej hledali mezi
sv˘mi pﬁíbuzn˘mi a znám˘mi. KdyÏ ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémû. Po tﬁech dnech jej nalezli v chrámû,
jak sedí mezi uãiteli, naslouchá a dává jim otázky. V‰ichni, kteﬁí ho sly‰eli, divili se rozumnosti jeho odpovûdí.
(L 2,41–45)
Jednou v sobotu procházel obilím a jeho uãedníci trhali klasy, mnuli z nich rukama zrní a jedli. Nûkteﬁí z farizeÛ
ﬁekli: „Jak to, Ïe dûláte, co se v soboru nesmí!“ JeÏí‰ jim odpovûdûl: „Neãetli jste, co udûlal David, kdyÏ mûl hlad on i ti,
kteﬁí byli s ním? Jak ve‰el do domu BoÏího a vzal posvátné chleby, jedl je a dal i tûm, kteﬁí ho provázeli? A to byly chleby,
které nesmí jíst nikdo, jen knûÏí.“ A ﬁekl jim: „Syn ãlovûka je pánem nad sobotou.“ (L 6,1–5)
Odtud ‰el dál a pﬁi‰el do jejich synagógy. A byl tam ãlovûk s odumﬁelou rukou. Otázali se JeÏí‰e: „Je dovoleno v sobotu
uzdravovat?“ Chtûli ho totiÏ obÏalovat. On jim ﬁekl: „Kdyby nûkdo z vás mûl jedinou oveãku, a ona by mu v sobotu spadla
do jámy, neuchopil by ji a nevytáhl? A oã je ãlovûk cennûj‰í neÏ ovce! Proto je dovoleno v sobotu ãinit dobﬁe.“
(Mt 12,9–12)
PﬁiblíÏil se svátek nekva‰eného chleba, zvan˘ pascha. Nastal den nekva‰eného chleba, kdy mûl b˘t zabit velikonoãní
beránek. JeÏí‰ poslal Petra a Jana a ﬁekl jim: „Jdûte a pﬁipravte nám velikonoãního beránka, abychom ho mohli jíst!“
(L 22,1.7–8)

Dûti si v nich mohou podtrhnout v˘razy, které souvisejí se slavením svátku, a vysvûtlit je. MÛÏeme dûtem
poloÏit otázku na dÛvody, proã JeÏí‰ poru‰uje pﬁedpisy sv˘ch pﬁedkÛ, které se vztahují k danému svátku.
Diskuzi uzavﬁeme upozornûním, Ïe kdyÏ JeÏí‰ naru‰uje obvykl˘ chod nebo klid svátku, napﬁ. kdyÏ uzdravuje
a uãí v sobotu, neporu‰uje svatost tohoto dne. PovaÏuje za správné „v sobotu jednat dobﬁe spí‰e neÏ zle“,
„Ïivot zachránit spí‰e neÏ zniãit“ (Mk 3,4).
V judaismu platí pravidlo „pikuach nefe‰ – úcta k Ïivotu“, které ﬁíká: „Povinnost zachránit Ïivot má pﬁednost
pﬁed ‰abatov˘mi zákony – BÛh dal ãlovûku pﬁikázání k tomu, aby podle nich Ïil a ne aby pﬁi jejich dodrÏování
zemﬁel.“
JeÏí‰ neporu‰oval sobotu ani pravidla judaismu ba naopak: vyzdobil a okrá‰lil sobotu tím, co dûlal – sv˘m
uãením, uzdravováním, osvobozováním, záchranou ÏivotÛ, ãtením a setkáváním v synagogách. Ukázal, Ïe
„sobota je pro ãlovûka“ stvoﬁena k odpoãinku a ne „ãlovûk pro sobotu“, aby jí slouÏil. Ukázal na pÛvodní
v˘znam tohoto svátku, kter˘ pak po jeho smrti a vzkﬁí‰ení dostane pro kﬁesÈany nov˘ v˘znam.
Vzpomínky na ‰abat
Rozdáme pracovní listy a pﬁeãteme si je. Îidovsk˘m sváteãním dnem je ‰abat. Jeho slavení vychází z tûchto
textÛ:
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Pamatuj na den odpoãinku, Ïe ti má b˘t svat˘. ·est dní bude‰ pracovat a dûlat v‰echnu svou práci. Ale sedm˘ den je den
odpoãinutí Hospodina, tvého Boha. Nebude‰ dûlat Ïádnou práci ani ty, ani tvÛj syn a tvá dcera a tvá otrokynû ani tvé dobytãe
ani tvÛj host, kter˘ Ïije v tv˘ch branách. V ‰esti dnech uãinil Hospodin nebe i zemi, moﬁe a v‰echno, co je v nich, a sedmého
dne odpoãinul. Proto poÏehnal Hospodin den odpoãinku a oddûlil jej jako svat˘. (Ex 20,8–11)
Dbej na den odpoãinku, aby ti byl svat˘, jak ti pﬁikázal Hospodin, tvÛj BÛh. ·est dní bude‰ pracovat a dûlat v‰echnu svou
práci. Ale sedm˘ den je den odpoãinutí Hospodina, tvého Boha. Nebude‰ dûlat Ïádnou práci ani ty ani tvÛj syn ani tvá
dcera ani tvÛj otrok ani tvá otrokynû ani tvÛj b˘k a tvÛj osel, Ïádné tvé dobytãe ani tvÛj host, kter˘ Ïije v tv˘ch branách,
aby odpoãinul tvÛj otrok a tvá otrokynû tak jako ty. (Dt 5,12–15)

Pak si pﬁeãteme vyprávûní Belly Chagallové, manÏelky malíﬁe Marca Chagalla, o tom, jak proÏívala jako
dítû ‰abat:
Sabbat je dárek Ïidovství celému lidstvu.
Den pﬁed sabbatem je jiÏ od rána úplnû jin˘ neÏ jak˘koliv jin˘ den. Dopoledne se nevaﬁí obûd. Místo teplého jídla dostane
kaÏd˘ k obûdu cibulov˘ koláã.
Veãer vypadá stÛl jako zasnûn˘ bíl˘ zámek, tak ti‰e, jako kdyby nûco oãekával. Sa‰a pﬁiná‰í tﬁpytiv˘ samovar. Kouﬁí se
z nûj a syãí jako lokomotiva. Potom zapálí lampu, která zaãne ‰íﬁit ohnivé paprsky. V‰ude je svûtlo a teplo. Tatínek se
posadí za stÛl a pije ãaj. – Maminka se slavnostnû oblékla. Pak pﬁistupuje ke svícnu a zapaluje svíce, jednu po druhé. V‰ech
sedm svící se rozzáﬁí a ozaﬁují zdola její obliãej a ona jako by jimi okouzlená k nim sklání svÛj pohled. Pomalu, tﬁikrát
za sebou, její ruce opí‰í kruh kolem kaÏdé svíce, jako by objímala své vlastní srdce. Svûtlo roztavuje starosti celého t˘dne.
Maminka skryje svou tváﬁ do dlaní a Ïehná svûtlo. Krãím se celá u maminky, abych byla co nejblíÏe jejím rukám. V modlitbû
zaznívá jméno rodiny. „Otec ve‰kerenstva aÈ vám v‰em poÏehná!“ „Amen.“ „Dobr˘ sabbat!“ zvolá maminka. Její obliãej
se proãistil, jako by do svého nitra pﬁijala svûtlo. „Dobr˘ sabbat!“ odpovídá otec.
V‰ichni odcházejí do synagogy. Já s maminkou zÛstáváme doma. Svíce záﬁí jen pro nás. Je mi, jako kdyby svûtla prohﬁála
i nebe. Obloha jako by pﬁívûtivû nahlíÏela do na‰ich oken.
Otec pﬁivádí domÛ se synagogy hosty. Cizince. „Dûti Ïidovsk˘ch rodiãÛ o sabbatu bez veãeﬁe! BoÏe chraÀ!“ V‰ichni sedí
za stolem a otec odﬁíkává kiddu‰ – modlitbu poÏehnání nad vínem. Modlí se a má zavﬁené oãi. Je to, jako by nabíral
poÏehnání z poháru. Jeho slova pﬁecházejí do melodie a melodie je jako by nasáklá vínem. V‰ichni se jí necháváme ukolébat.
„Amen!“ „Amen!“ odpoví v‰ichni hlasitû.
Maminka upije pár kapek vína a ﬁíká: „Bylo nám v‰em dáno doÏít se ve zdraví sabbatu. Pochválen buì Hospodin!“ V‰ichni
jsou pozváni, aby se modlili kiddu‰. Otec zakonãí poÏehnáním a rozdûlí chléb urãen˘ pro tento veãer. Pak se na stÛl poloÏí
tác s jídlem a hosté vyprávûjí o Ïivotû. Sváteãní jídlo a povídání – to v‰e tvoﬁí svátek. V‰ichni jsme unavení, oãi se zavírají.
Svûtla zhasínají, veãeﬁe konãí. Nazítﬁí ráno je cel˘ dÛm ponoﬁen do hlubokého spánku. Jenom kuchaﬁka si vy‰la
na procházku. KdyÏ se vrací, je jiÏ dÛm pln˘ lidí, kteﬁí pﬁi‰li na „otázku a odpovûì“. Dávají dohromady zpûv rabbiho.
Jeden druhého se ptá: „Jak to je v tom ver‰i? Rabbi ﬁekl…“ Zní to, jako kdyby se hádali.
BlíÏí se veãer. Otec se podívá z okna a zahlédne první hvûzdu, která se ukázala na nebi souãasnû se srpkem mûsíce. „Tatínku,
rozsvítí‰ svíci?“ Voskovou svíci drÏím já. Vypadá jako by byla upletena z tlustého ﬁetûzu, jako by ji naplÀovala tíÏe
nadcházejícího t˘dne. I její plamen je vydatn˘ a mohutn˘. KdyÏ otec uhasí svíci, ﬁekne: „Dobr˘ t˘den.“ „Dobr˘ t˘den!“
odpoví maminka zamy‰lenû. AÈ je to opravdu dobr˘ t˘den!
(Pﬁeklad Ludmila Muchová)

Prohlédneme si obrázky a zeptáme se dûtí:
– Kdyby byly pozvány na tuto slavnost ke stolu, které okamÏiky by jim pﬁipadaly nejslavnostnûj‰í
a nejdÛleÏitûj‰í?
– Které chvíle by se jim nejvíce líbily?
KdyÏ Îidé slaví ‰abat, pﬁipomínají si tím BoÏí stvoﬁitelské dílo, osvobození z egyptského otroctví, smlouvu,
kterou BÛh uzavﬁel s Izraelem, a také to, Ïe ãlovûk není otrokem práce a penûz. BoÏí odpoãinek je vzorem
pro odpoãinek ãlovûka.
Dal‰í úkoly:
– Vyhledejte v obou biblick˘ch textech slova, která na tyto dÛvody oslavy odkazují.
– Vyhledejte v popisu oslavy konkrétní ãinnosti, které na tyto skuteãnosti ukazují. âím se pﬁi oslavû vyjadﬁuje
podûkování nad BoÏím stvoﬁitelsk˘m dílem? âím je vyjádﬁena radost z osvobození z otroctví? âím je
vyjádﬁeno znamení smlouvy? âím je vyjádﬁeno to, Ïe ãlovûk není otrokem práce?
âlovûk není otrokem práce a penûz a jako jedin˘ tvor na zemi má schopnost a potﬁebu slavit. BoÏí odpoãinek
je vzorem pro odpoãinek ãlovûka. KdyÏ JeÏí‰ uzdravuje a uãí v sobotu, neporu‰uje svatost tohoto dne.
PovaÏuje za správné „v sobotu jednat dobﬁe spí‰e neÏ zle, Ïivot zachránit spí‰e neÏ zniãit“ (Mk 3,4). Svou
autoritou dává najevo, Ïe „Syn ãlovûka je pánem i nad sobotou“ (Mk 2,28).
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3. Závûr
MÛÏeme si pojmenovat, které nejbliÏ‰í svátky nás ãekají – doma, v obci, v zemi, ve svûtû, a jak se budou
slavit, pﬁíp. které svátky ãekají vûﬁící muslimy nebo Ïidy.
4. Zápis
Nadpis: Svátky nadûje a Ïivota
Zápis: Jenom ãlovûk umí slavit. Slavení je dÛleÏité, protoÏe… dûti doplní
KaÏd˘ ãlovûk, rodina, zemû, náboÏenství mají své svátky.
Muslimové – pátek. Slavením pátku si pﬁipomínají
– novou etapu lidstva, kterou poãítají od chvíle, kdy se poprvé objevil mûsíc po prorokovû útûku z Mekky
do Medíny
Îidé – sobotu. Slavením soboty si pﬁipomínají
– BoÏí stvoﬁitelské dílo
– osvobození z egyptského otroctví
– smlouvu, kterou BÛh s Izraelem uzavﬁel
KﬁesÈané – nedûli
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21. Tﬁetí pﬁikázání: Nedûle – svátek osvobození

Téma setkání:
Dal‰í ãást t˘kající se tﬁetího pﬁikázání je vûnována slavení kﬁesÈanské nedûle. Dûti si mají reflektovat vlastní
slavení nedûle, spojit si ji se souvislostmi pﬁedchozích dvou setkání vûnovan˘ch potﬁebû odpoãinku, slavení
a náboÏenského slavení a slavení ‰abatu. V této souvislosti mají pochopit nedûli jako „první den“ stvoﬁení,
jako „osm˘ den“ vûãnosti, kter˘ zahájil Kristus sv˘m zmrtv˘chvstáním (KKC 2174–2176).
Vzdûlávací oblasti a prÛﬁezová témata:
âlovûk a zdraví: v˘chova ke zdraví – zdrav˘ zpÛsob Ïivota a péãe o zdraví; OSV – psychohygiena, dobrá
organizace ãasu, uvolnûní, relaxace; MKV – poznávání vlastního kulturního zakotvení.
Cíle setkání:
Dûti se mají uãit vnímat potﬁebu dne odpoãinku ve svûtû, bez kterého se svût stává kolobûhem hmoty, práce a v˘konu.
Dûti mají objevit, Ïe pro kﬁesÈany je nejhlub‰í hodnotou BÛh, kter˘ se vtûlil do svûta v JeÏí‰i Kristu a nedûle
je pak oslavou prvního dne nového stvoﬁení zahájeného Kristov˘m zmrtv˘chvstáním.

METODICK¯ POSTUP
1. Úvodní ãinnosti
✼ Svátek vrací ãlovûku dÛstojnost
Cíl: Dûti si mají uvûdomit nutnost odli‰it ãas práce od ãasu odpoãinku a spojit si tuto skuteãnost se základním rytmem
a pﬁirozeností Ïivota.
PomÛcky: pracovní listy z minulé hodiny

Opakování
Pﬁipomeneme si „kalendáﬁ oslav“ z minulé hodiny a vyjmenujeme si znovu kﬁesÈanské svátky. Pﬁipomeneme
si, co a jak kﬁesÈané slaví.
PoloÏíme dûtem otázku, k ãemu jsou dobré pro Ïivot ãlovûka dny, ve kter˘ch nûco slavíme, a necháme je odpovídat.
Den volna znamená zﬁeknutí se urãité ãásti zisku. Je-li voln˘ den také sváteãní den, vypovídá o tom, Ïe zisk a vlastnictví
nejsou jedin˘mi mûﬁítky pro zpÛsob Ïivota. Sváteãní den znamená odstup od v˘dûlku, odstup od v‰ednosti
a od pracovního Ïivota. Je nezbytn˘ k získání a uchování vnitﬁní svobody ãlovûka. Svátek vrací ãlovûku dÛstojnost.
Zeptáme se, které kﬁesÈanské svátky máme pﬁed sebou a které za sebou, a mûlo by nám vyjít, Ïe nejbliÏ‰í
kﬁesÈansk˘ svátek, kter˘ máme pﬁed sebou, je nedûle. Dûti si mohou napsat do se‰itu nadpis „Nedûle – …“
a doplnit si slova, která by podle nich nedûli charakterizovala, napﬁ. „Nedûle – hurá“, „Nedûle – nuda“ apod.
Oblíben˘ den
SváÏeme provaz ze sedmi rÛznobarevn˘ch ãástí nebo na nûm udûláme uzly tak, aby se rozdûlil na sedm ãástí.
Dûti si podávají uzel a kaÏd˘ jej podrÏí za tu ãást nebo udûlá uzel na té ãásti provazu, která oznaãuje den,
kter˘ má rád. Pﬁitom mÛÏe vyslovit své dÛvody.
2. Vlastní téma
✼ Nedûle a realita
Cíl: Dûti mají dostat prostor vyjádﬁit své postoje ke slavení nedûle a pojmenovat si, jak ãas nedûle proÏívají.
PomÛcky: pracovní listy

Anketa: Proã se slaví nedûle?
KaÏd˘ si do se‰itu napí‰e otázku: Proã se slaví nedûle? Pak mÛÏe poÏádat nûkoho jiného ze skupiny, aby mu
do jeho se‰itu napsal odpovûì. Sám pak zapí‰e svou odpovûì nûkomu jinému. KaÏd˘ pak pﬁeãte odpovûì,
kterou má ve svém se‰itû.
Podobnou anketu mohou dûti do pﬁí‰tí hodiny uspoﬁádat mezi sv˘mi spoluÏáky ve ‰kole, kteﬁí náboÏenství
nenav‰tûvují.
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Kruh mé nedûle
Podobnû jako v pﬁedchozích setkáních si mohou dûti vytvoﬁit „kruh nedûle“. Do kruhu rozdûleného do dvaceti
ãtyﬁ dílkÛ si mohou zaznamenat, co v nedûli dûlají.
Diskutujeme o tom, ãím se jejich nedûle li‰í od ostatních dnÛ a co je z „nedûlních ãinností“ nejvíce baví.
Jakákoli odpovûì je tady dobﬁe. Nejde o to zhodnotit lépe nebo hÛﬁe slavenou nedûli z kﬁesÈanského hlediska,
ale pomoci dûtem reflektovat realitu, ve které Ïijí.
Co se dûje jen v nedûli?
Dûti mohou pﬁem˘‰let, co se dûje, nebo co se dá dûlat pouze v nedûli. Napﬁ. náv‰tûva prarodiãÛ, spoleãn˘
obûd, nedûlní bohosluÏba, ale také urãité poﬁady v televizi, urãit˘ druh sportu apod.
Nedûlní idyla nebo nedûlní deprese?
Dûti se mohou rozdûlit na dvû skupiny. Jedna bude shromaÏìovat argumenty pro nedûli, druhá proti ní. Dûti
dostanou prostor vyslovit, co vidí na slavení nedûle uÏiteãného a co jim pﬁipadá tûÏké nebo zbyteãné.
Bez ohledu na na‰e názory v‰ak zÛstává nedûle základním pilíﬁem evropského sociálního modelu a souãástí
evropského kulturního dûdictví.
Na závûr si mÛÏeme pﬁeãíst prohlá‰ení, které vze‰lo v únoru roku 2009 z iniciativy nûkter˘ch poslancÛ
evropského parlamentu:
Písemné prohlá‰ení o ochranû nepracovní nedûle jako základního pilíﬁe evropského sociálního modelu a souãásti
evropského kulturního dûdictví
Vzhledem k tomu, Ïe nepracovní nedûle je základním pilíﬁem evropského sociálního modelu a souãástí evropského
kulturního dûdictví, vzhledem k tomu, Ïe prÛzkum nadace EUROFOUND ukazuje, Ïe nemocnost nebo míra absencí
v zaﬁízeních, která pracují v sobotu a v nedûli, je 1,3krát vy‰‰í neÏ v zaﬁízeních, v nichÏ zamûstnanci nemusí pracovat
o víkendu, vzhledem k tomu, Ïe v souladu s právem EU je nedûle dnem odpoãinku v t˘dnu pro dûti a mládeÏ, vzhledem
k tomu, Ïe evropské instituce, orgány a agentury nepracují v nedûli od svého ustavení a nepoãítají s tím ani do budoucna,
navzdory rozmanitosti náboÏenského, kulturního a etnického pÛvodu úﬁedníkÛ a ﬁídících ãinitelÛ Evropské unie, vyz˘vá
ãlenské státy a orgány Evropské unie, aby zachovaly nedûli jako t˘denní den odpoãinku v budoucích národních právních
pﬁedpisech i právních pﬁedpisech Evropské unie upravujících pracovní dobu, a aby tak posílily ochranu zdraví pracovníkÛ
a umoÏnily sladûní pracovního a rodinného Ïivota; povûﬁuje svého pﬁedsedu, aby toto prohlá‰ení spolu se jmény jeho
signatáﬁÛ pﬁedal Radû, Komisi a parlamentním v˘borÛm pro sociální vûci národních parlamentÛ.

✼ KﬁesÈanská nedûle
Cíl: Dûti mají objevit podstatu nedûle jako kﬁesÈanského svátku a uvûdomit si vhodn˘ zpÛsob jejího slavení.
PomÛcky: pracovní listy

KaÏdou nedûli jsou Velikonoce
KﬁesÈané v nedûli slaví, Ïe JeÏí‰ vstal z mrtv˘ch a osvobodil ãlovûka z otroctví smrti. ProÏívají „první i osm˘
den“, v tento den jsou souãástí stvoﬁení zahájené Kristov˘m zmrtv˘chvstáním, nedûle je dnem, kter˘ bychom
mûli proÏívat jako závdavek toho, co pro nás BÛh chystá „v nebi“. Nedûle je ãas vzkﬁí‰ení a ãas nebe – den
díkÛ a radosti.
Kruh mého nebe
Do stejného, ale nerozdûleného tvaru kruhu mohou dûti vepsat své pﬁedstavy o nebi, napﬁ. kdyby mohly
proÏít jeden den v nebi, co by chtûly dûlat nebo co by tam chtûly mít.
MÛÏeme pracovat tak, Ïe jedna ãást dûti bude vyplÀovat „kruh nedûle“ a druhá „kruh nebe“. Pak si oba
pracovní listy porovnáme a odpovíme si na otázky:
– Je nûco, co mají oba takto popsané ãasy spoleãného?
– Co z nedûlních ãinností v nás vyvolává podobné pocity, jako bychom si pﬁedstavovali, Ïe je budeme mít
pﬁi „ãinnostech v nebi“?
Pro kﬁesÈany je nedûle ãas, kter˘ je odleskem ãasu, kter˘ budou proÏívat v BoÏím království, je obrazem
nebe, které nám JeÏí‰ svou smrtí a vzkﬁí‰ením znovu otevﬁel, které máme pﬁislíbené a které nastává, ale je‰tû
tady není naplno.
Radujte se, Ïe va‰e jména jsou zapsána v nebesích. (L 10,20b)
Kdo zvítûzí, bude odûn bûlostn˘m rouchem a jeho jméno nevymaÏu z knihy Ïivota. (Zj 3,5)
…vstoupí tam ti, kdo jsou zapsáni v Beránkovû knize Ïivota. (Zj 21,27b)
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Diskutujeme o tom, jak hodnû se li‰í na‰e pﬁedstava o nebi s realitou proÏívání nedûle. Tady bude asi velk˘
rozpor, ale nevadí, dÛleÏité je, aby dûti usly‰ely, Ïe nedûle je a zÛstává „prostorem pro nebe“, i kdyÏ to vût‰inou
nezvládáme. Nemûla by to b˘t moralita, ale spí‰e lítost nad tím, Ïe ochuzujeme sami sebe a zbavujeme se
moÏnosti nadhledu nad svou prací a sv˘m Ïivotem, a tím se zbavujeme i své vnitﬁní svobody.
Proã nedûlní povinnosti?
Vrcholem oslavy je pro kﬁesÈany náv‰tûva nedûlní bohosluÏby. MÛÏeme s dûtmi diskutovat nad dÛvody, proã
v nedûli chodí nebo nechodí do kostela. Diskuzi zakonãíme sdûlením:
Víra se neuskuteãÀuje jen na soukromé a osobní úrovni, ale potﬁebuje místo, kde se uskuteãÀuje – tou je
spoleãenství církve, které se shromaÏìuje v nedûli na m‰i svaté. Ti, kdo ji slaví, se uÏ tady na zemi
prostﬁednictvím znamení úãastní také nebeské liturgie, kterou slaví sám Kristus. V tu chvíli se dûje
nepochopitelné tajemství – Kristus je tím, kdo dává a zároveÀ se sám dává, obûtuje a sám je obûtován.
ShromáÏdûní lidé tvoﬁí Kristovo tûlo, ve kterém má kaÏd˘ své naprosto jedineãné a nezastupitelné místo.
Proto by byla ‰koda, kdyby chybûl. S vûdomím tohoto nesmírného daru a milosti mají kﬁesÈané zachovávat
„nedûlní povinnosti“:
– O nedûlích a dal‰ích zasvûcen˘ch svátcích jsou vûﬁící vázáni povinností zúãastnit se m‰e.
– O nedûlích a dal‰ích zasvûcen˘ch svátcích se vûﬁící zdrÏí práce a ãinností, které jsou na pﬁekáÏku bohosluÏbû
a radosti vlastní dnu Pánû, nebo náleÏitému du‰evnímu i tûlesnému zotavení.
– Ustanovení nedûle pﬁispívá k tomu, aby byla v‰em dána moÏnost „mít také dostatek klidu a volného ãasu
k Ïivotu rodinnému, kulturnímu, spoleãenskému a náboÏenskému“.
– KaÏd˘ kﬁesÈan se má vyhnout tomu, aby bez potﬁeby ukládal druh˘m to, co by jim bránilo zachovávat
den Pánû.
3. Závûr
Nedûle – nové svûtlo na ãas t˘dne
PrÛsvitn˘ papír vystﬁihneme do kruhu. Dûti si jej rozdûlí na ‰est v˘seãí – nejlépe je kruÏítkem udûlat kruh
a pak ‰estkrát nanést polomûr a vzniklé body propojit do dvou rovnoramenn˘ch trojúhelníkÛ, které budou
tvoﬁit hvûzdu. Vznikne ‰est trojúhelníkÛ jako ‰est pracovních dní
a uprostﬁed v ‰estiúhelníku je prostor pro nedûli. Vynikne tak její
v˘znam i v˘jimeãnost – nedûle drÏí v‰e pohromadû, dává v‰ednosti
smysl, je „stﬁedem“ t˘dne.
KaÏdou plochu oznaãující jeden den v t˘dnu si dûti vybarví libovolnou
pastelkou nebo fixem. Pokud svÛj kruh pﬁiloÏíme na okno, barvy se
prozáﬁí. Dostali jsme obraz t˘dne, kter˘ nedûlí dostává „novou barvu“,
dává novou kvalitu na‰emu Ïivotu. Nedûle je ãas na to, abychom si
uvûdomili a v oslavû vyjádﬁili, Ïe nejsme otroky v˘konu a zábavy, ale
Ïe jsme svobodní, protoÏe je BÛh s námi.
Pokud jsme v úvodu hodiny pracovali s provazem, poloÏíme jej na zem a vytvarujeme z nûj kruh.
AÏ nedûle spojí ãas Ïivota v jeden celek. Dává smysl ostatním dnÛm a vnese jin˘ úhel pohledu na v‰ední
dny. Dává nám dÛstojnost a máme ãas zaÏít, Ïe v‰e nezáleÏí jen na práci, v˘konu, penûzích a ocenûní.
KoláÏ
Dûti si mohou do se‰itu nebo na plakát napsat ãíslo osm a pak je‰tû jednou naleÏato ãíslo osm – znamení
pro nekoneãno a pro vûãnost. Osmiãka je osm˘ den, první den po sobotû, den nového stvoﬁení. Osmiãku
mÛÏeme naplnit rÛzn˘mi kﬁesÈansk˘mi názvy pro slovo „nedûle“, napﬁ. den Pánû, první den v t˘dnu, den
odpoãinku apod. a leÏatou osmiãku rÛzn˘mi pojmenováními pro „nebe“, napﬁ. BoÏí království, nebeské
království, vûãnost, nová nebesa, domov apod.
Nedûle je a nedûle není…
Dûti mohou podle toho, co se dovûdûly, diskutovat o tom, co je nedûle za den. Nejprve si tyto otázky mÛÏeme
poloÏit v rovinû reality a pak, jak by to v ideálním pﬁípadû mûlo b˘t.
V realitû je nedûle… den spánku, den nicnedûlání, den náv‰tûv, den dobrého jídla, den, kter˘ se neli‰í
od ostatních apod.
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V ideálu je nedûle… den poãátku, je prvním dnem stvoﬁení, den „velkého tﬁesku“, den Vzkﬁí‰ení, den radostné
zvûsti, den seslání Ducha, den datování Desatera apod.
Pﬁání
Dûti mohou jeden druhému vyrobit pohlednicové nedûlní pﬁání napﬁíklad s vûtou: Pﬁeji ti pûknou nedûli!
Neboj, není to ztracen˘ ãas! ProÏívej ãas nedûle tak, jak bys chtûl(a) proÏívat ãas v nebi. Nedûle je stﬁípkem
BoÏího království. Toto je den, kter˘ uãinil Hospodin, jásejme a radujme se z nûho (Î 118,24). Apod.
4. Zápis
Nadpis: Nedûle – …
Dûti si samy v úvodu hodiny doplní slovo, které podle nich vystihuje nedûli a na konci hodiny doplní, jaké
slovo by podle toho, co vûdí, pﬁiﬁadily nedûli teì.
RÛzné názvy pro nedûli a pro nebe vepsané do tvaru ãísla osm.
Zápis: KﬁesÈané v nedûli slaví, Ïe JeÏí‰ vstal z mrtv˘ch a osvobodil ãlovûka z otroctví smrti. Nedûle je ãas
vzkﬁí‰ení a ãas nebe – den díkÛ a radosti, den nebe, které nám JeÏí‰ znovu otevﬁel, které máme pﬁislíbené
a které nastává, ale je‰tû tady není naplno.
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22. Tﬁetí pﬁikázání: Otevírám dveﬁe svého nitra

Téma setkání:
Dal‰í zpÛsob naplÀování tﬁetího pﬁikázání je posvûcování Ïivota modlitbou. Dûti si mají uvûdomit i jiné
neÏ úãelové vnímaní svûta a druh˘ch lidí, objevit modlitbu jako vyjádﬁení vlastního vztahu k Bohu
a budovat si dÛvûru, se kterou mohou v rozhovoru s Bohem proÏívat rÛzné situace svého Ïivota
a vyjadﬁovat své prosby, díky, náﬁky i chválu. Dûti si mají znovu uvûdomit a b˘t uji‰tûny o tom, Ïe
modlitba není odﬁíkávání slov nebo plnûní povinností, ale moÏnost proÏívat svÛj Ïivot ve vztahu k Bohu.
KaÏdá chvíle Ïivota se tak mÛÏe stát pohnutkou k modlitbû. Téma volnû navazuje na setkání 8.3.13
Kristus ve mnû.
Vzdûlávací oblasti a prÛﬁezová témata:
Umûní a kultura: umûní jako prostﬁedek pro vyjádﬁení emocí, pocitÛ, nálad, fantazie, pﬁedstava osobních
zku‰eností; OSV – dovednosti pro pozitivní naladûní mysli a dobr˘ vztah k sobû samému; ﬁeã tûla, ﬁeã zvukÛ
a slov, ﬁeã prostﬁedí vytváﬁeného ãlovûkem, ﬁeã lidsk˘ch skutkÛ; MKV – poznávání vlastního kulturního
zakotvení.
Cíle setkání:
Dûti mají udûlat zku‰enost, Ïe modlitba není odﬁíkávání textu, ale v˘raz na‰eho postoje k Bohu a mají
prohloubit svou zku‰enost „cviãením zti‰ení“ jako pﬁedpokladem vnitﬁní modlitby.
Dûti si mají uvûdomit rÛzné postoje, které lze v modlitbû vyjádﬁit: dûkování, prosba, náﬁek, chvála.

METODICK¯ POSTUP
1. Úvodní ãinnosti
✼ Modlitba a realita
Cíl: Dûti si mají ujasnit své aktuální postoje k modlitbû a porovnat je se sv˘mi spoluÏáky.
PomÛcky: pracovní listy

VyplÀ a porovnej
Dûti vyplní dotazník na pracovním listu, ve kterém jsou následující otázky:
1. Jsi dûvãe, chlapec? 2. Modlí‰ se pravidelnû, nûkdy, zﬁídka, vÛbec? 3. KdyÏ se nemodlí‰. Jak˘ dÛvod k tomu má‰?4. KdyÏ
se modlí‰. Kdy se modlí‰ nejãastûji? 5. V jak˘ch situacích se nejãastûji modlí‰? 6. Jak se nejradûji modlí‰? 7. Kdo tû nauãil
se modlit? 8. Kde se nejradûji modlí‰? 9. Jaké má‰ zku‰enosti s modlitbou?10. Myslí‰ si, Ïe lidé, kteﬁí se modlí, jsou ‰Èastnûj‰í?
11. Jakou modlitbu by sis pﬁál(a) v hodinû náboÏenství, aby ti vyhovovala?

Jednotlivé otázky pak ãteme a dûti se mohou hlásit. Dûti se také mohou podle jednotliv˘ch otázek
rozdûlovat do skupin, které jsou si nejbliÏ‰í, napﬁíklad skupina dûtí, která se modlí a která se nemodlí. Skupina,
která se modlí pravidelnû – nûkdy – zﬁídka – vÛbec. Apod.
O nejednoznaãn˘ch otázkách mohou dûti diskutovat. Z diskuze mohou také vzejít postﬁehy k tomu, jak by
si dûti pﬁedstavovaly spoleãnou modlitbu v tomto pﬁedmûtu. Jejich rozhodnutí respektujme a pokud se skupina
dohodne na nûãem konstruktivním a realizovatelném, mÛÏeme jim pomoci to zorganizovat nejlépe hned,
nebo tak, Ïe si dvojice dûtí vezme modlitbu pﬁí‰tí setkání na starosti a pﬁipraví ji.
Co je modlitba
Dûti se rozdûlí do skupin a kaÏdá z nich pﬁipraví odpovûì na nûkterou z tûchto otázek:
– KdyÏ se ﬁekne modlitba, jaká dal‰í slova vás napadají?
– Jaké modlitby zná‰?
– Co je to modlitba?
– K ãemu je podle tebe dobrá modlitba?
– Jaká má b˘t modlitba?
– Zná‰ nûkoho, kdo se modlí? Co je ti na jeho modlitbû sympatické a co ne.
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Písnû, obrazy, texty, které jsou modlitbou
Na internetu mohou dûti vyhledávat písnû nebo jiná umûlecká díla, která se t˘kají tématu modlitba.
Ve vyhledávaãi najdeme napﬁíklad písnû Modlitba pro Martu zpûvaãky Marty Kubi‰ové, Modlitba za vodu
skupiny Hradi‰Èan, ale také písnû, které se sice modlitba jmenují, ale její v˘znam posunují. Modlitbami
v pÛvodním v˘znamu jsou gospely nebo nûkteré písnû Boba Marleyho. KdyÏ narazíme na rozporuplnou, ale
u dûtí oblíbenou píseÀ, je dobré se u ní zastavit a diskutovat o ní.
Aktivity poskytnou realistick˘ obraz o tom, co dûti vûdí, co si pﬁedstavují nebo co se aktuálnû dává
do souvislosti s tématem modlitba.
2. Vlastní téma
✼ Modlitba je cesta do hloubky
Cíl: Dûti si mají ujasnit, Ïe modlitba není v˘konem, ale v˘razem postoje k Bohu, které zaãíná schopností „zahledût se
do hloubky“ a zti‰it se.
PomÛcky: pracovní listy, nádoba s vodou

Tﬁi pírka
Rozdáme dûtem pracovní listy a pﬁeãteme text pohádky.
Byl jeden král a mûl tﬁi syny. Dva star‰í byli hluãní a mnohomluvní a mysleli si, jak nejsou chytﬁí a bystﬁí. Tomu nejmlad‰ímu
pak ﬁíkali hloup˘ princ. KdyÏ král zestárnul a poznal, Ïe jeho Ïivot konãí, chtûl jednomu ze sv˘ch synÛ pﬁedal vládu. Zavolal
si je tedy k sobû a ﬁekl: „Králem se stane ten, kdo mi pﬁinese ten nejjemnûj‰í a nejvzácnûj‰í koberec.“
Aby se princové nehádali, vyhodil do vzduchu tﬁi pírka a ﬁekl: „Vydáte se tím smûrem, kter˘m poletí.“ První pírko letûlo
na v˘chod, druhé na západ a tﬁetí pírko neletûlo nikam. Sneslo se nejmlad‰ímu princi k nohám a zÛstalo tam leÏet. Oba
star‰í se svém bratrovi vysmáli, nasedli na konû a s velkou rychlostí a kﬁikem odjeli pryã. Nejmlad‰í princ se smutnû díval,
kam jeho pírko dopadlo. Najednou zpozoroval, Ïe v zemi jsou ukryté dveﬁe. Otevﬁel je a uvidûl schody do podzemí.
Sestoupil po nich dolÛ a ocitl se pﬁed dal‰ími dveﬁmi. Zaklepal na nû a ve‰el. Uvnitﬁ sedûla velká tlustá ropucha a kolem
sebe mûla své malé ropu‰í dûti. Ropucha se prince zeptala, co jej k ní pﬁivádí, a on jí v‰e po pravdû vyprávûl. „Mám pﬁinést
ten nejvzácnûj‰í a nejjemnûj‰í koberec.“ skonãil své vyprávûní. Ropucha pak vytáhla z truhly koberec a dala jej princi.
Byl tak krásn˘, Ïe na ‰irém svûtû nebylo nic vzácnûj‰ího a jemnûj‰ího. Princ podûkoval a vrátil se zpátky na zem. Za nûjak˘
ãas se vrátili také bratﬁi. Mysleli, Ïe jejich bratr nepﬁinese nic, tak sebrali ‰átek první Ïenû, kterou potkali, a s velk˘mi ﬁeãmi,
jak bylo tûÏké a namáhavé jej získat, jej poloÏili pﬁed krále. Také nejmlad‰í princ poloÏil pﬁed krále svÛj koberec a nebylo
krásnûj‰ího a vzácnûj‰ího.
Král uÏasl a ﬁekl: „Podle mého slova patﬁí království mému nejmlad‰ímu synovi.“ Ale dva star‰í nechtûli, aby se hlupák
stal králem a kﬁiãeli. Nenechali otce tak dlouho v klidu, dokud své slovo neodvolal a vyhlásil dal‰í úkol.
„Králem se stane ten, kdo mi pﬁinese ten nejkrásnûj‰í prsten,“ ﬁekl a hodil do vzduchu tﬁi pírka.
První pírko letûlo na v˘chod, druhé na západ a tﬁetí pírko se opût sneslo tﬁetímu princi k nohám. Star‰í bratﬁi se svém
bratrovi vysmáli, nasedli na konû a s velkou rychlostí a kﬁikem zmizeli v dálce. Nejmlad‰í u svého pírka chvíli posedûl,
pak otevﬁel dveﬁe a vydal se do podzemí. Zaklepal na dveﬁe, ve‰el a ropucha, kolem které poskakovaly malé Ïabky, se
zeptala: „Co tû ke mnû pﬁivádí?“ Princ jí v‰e po pravdû vypovûdûl a nakonec ﬁekl: „Mám pﬁinést ten nejkrásnûj‰í prsten.“
Ropucha se podivila, vzala truhlici, vytáhla z ní prsten tak krásn˘, jak˘ svût je‰tû nespatﬁil, a podala jej princi. Princ prsten
vzal, podûkoval a vrátil se zpátky na zem.
Za nûjak˘ ãas se vrátili také princovi bratﬁi. Mysleli, Ïe jejich bratr, kter˘ zÛstal doma, nemÛÏe nic pﬁinést, tak stáhli první ‰vadlenû
z vesnice z prstu náprstek a s velk˘mi ﬁeãmi, jak bylo tûÏké a namáhavé jej získat, jej odevzdali králi. KdyÏ král uvidûl prsten,
kter˘ pﬁinesl jeho nejmlad‰í, ﬁekl: „Nejmlad‰í princ se stane králem.“ Ale dva star‰í mu to vymlouvali a nedali mu pokoj, dokud
své slovo neodvolal, znovu rozfoukl pírka a vyhlásil dal‰í úkol: „Králem se stane ten, kdo si pﬁivede nejkrásnûj‰í Ïenu.“
První pírko letûlo zase na v˘chod, druhé na západ a tﬁetí se zase sneslo nejmlad‰ímu k nohám. Star‰í bratﬁi nasedli
na konû, s velkou rychlostí a kﬁikem zmizeli v dálce. Nejmlad‰í pak sestoupil po schodech do sklepení. Tam potﬁetí zaklepal
na dveﬁe, vstoupil opût ropu‰e v‰e vyprávûl. „Mám si pﬁivést tu nejkrásnûj‰í Ïenu, budoucí královnu.“
Ropucha se zamyslela: „Nejkrásnûj‰í Ïenu? No, tu zrovna po ruce nemám, ale dobﬁe, má‰ ji mít!“ Pak dala princi pokladnici
a ﬁekla: „Je v ní ‰est my‰í a je‰tû si k nim vyber jednu z m˘ch dcer.“
„Na co mi to v‰echno bude?“ pomyslel si princ, ale pak jednu Ïabku chytil a dal do krabiãky. Najednou se krabiãka promûnila
v koãár, z my‰í se stali konû a Ïabka se promûnila v pﬁekrásnou princeznu. Byla tak krásná, Ïe ji princ políbil, podûkoval, osedlal
konû a vrátil se ke králi. Jeho bratﬁi se vrátili také a vezli s sebou první lep‰í dûvãata, která ve vesnici pod zámkem potkali.
KdyÏ král uvidûl, jak v koãáﬁe pﬁijíÏdí jeho nejmlad‰í syn s pﬁekrásnou dívkou, ﬁekl:
„Králem se stane mÛj nejmlad‰í syn!“ Dva star‰í zase zaãali kﬁiãet a nerozhodn˘ král vyhlásil nov˘ úkol: „Královnou se
stane ta, která proskoãí prstenem zavû‰en˘m u stropu.“ Star‰í bratﬁi mysleli, Ïe jejich selské dívky to dokáÏou a princova
kﬁehká Ïena si ublíÏí, ale m˘lili se. Jejich Ïeny si polámaly ruce a nohy a Ïena nejmlad‰ího prince vyskoãila do v˘‰ky lehce
a pÛvabnû jako Ïabka. Tak se stal hloup˘ princ králem a vládl se svou Ïenou moudﬁe a spravedlivû aÏ do smrti.
(Podle pohádky bratﬁí GrimmÛ)
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Pﬁem˘‰líme:
Co mÛÏe mít pohádka spoleãného s tématem modlitba?
Pohádka mÛÏe b˘t alegorick˘ pﬁíbûh o tom, jaká má b˘t modlitba. První dva synové jsou hluãní
a povrchní. K jejich Ïivotu patﬁí rychlost, pohyb, snadné získávání vûcí pro svou potﬁebu. Je to, jako
kdyÏ místo modlitby odﬁíkáváme mechanicky nauãená slova, aby nepﬁíjemné vûci rychle probûhly.
ZÛstáváme na povrchu, nemáme ãas na pﬁem˘‰lení o smyslu a souvislostech. Tﬁetí syn, i kdyÏ zÛstává
doma, objevuje a jen tak bez zásluh a námahy dostává nejvíce. Objevil totiÏ poklad, kter˘ je ukryt˘
v hloubce.
PoloÏíme dûtem dal‰í otázku:
– Kdyby mûly pomocí této pohádky vymyslet definici modlitby, jak by znûla?
– Dûti mohou pracovat ve dvojicích a své návrhy zapsat do se‰itÛ. Pak si je pﬁeãteme, pﬁíp. se dohodneme
nebo vytvoﬁíme „definici“, která je pﬁijatelná pro v‰echny. Napﬁ. Modlitba je cesta do hloubky. Modlitba
je nezaslouÏen˘ dar. Modlitba je cesta k bohatství Ïivota. Modlitba je objevování toho, co je ukryté.
Modlitba je setkání s nûk˘m neznám˘m, komu mohu v‰echno popravdû vyprávût. Modlitba je setkání
s nûk˘m, kdo obdarovává. Apod.
Zku‰enost ticha
S podobn˘m cílem mÛÏeme v men‰í skupinû pracovat s následujícím pﬁíbûhem. Pﬁi vyprávûní se mÛÏeme
posadit do kruhu nebo k jednomu stolu a doprostﬁed poloÏit vût‰í sklenûnou nádobu s vodou.
Jeden muÏ usly‰el o poustevníkovi. Nemohl pochopit, proã nûkdo chce Ïít v samotû a odlouãenosti. Vydal se tedy na cestu,
aby se poustevníka zeptal. KdyÏ k nûmu pﬁi‰el, poloÏil mu otázku a poustevník ho zavedl ke studánce. Vzal kámen, hodil
ho do vody a zeptal se: „Co tam vidí‰?“

V této chvíli zãeﬁíme prstem vodní hladinu a dûti si ji mohou podávat po kruhu. Dûti mohou ﬁíkat, co tam
vidí. Pak nádobu poloÏíme doprostﬁed a pokraãujeme ve vyprávûní.
MuÏ ﬁekl: „Nic, jen vodu a na ní vlnky.“ Poustevník chvíli ãekal a pak poÏádal cizince, aby se podíval znovu. „Co tam
vidí‰ teì?“ âlovûk se naklonil na hladinu.

Dûti se mohou také naklonit nad hladinu a ﬁíkat, co vidí.
On ﬁekl:„Teì vidím sám sebe. Vidím svÛj obraz na klidné hladinû. Zﬁetelnû poznávám svÛj obliãej.“
„Vidí‰,“ odpovûdûl poustevník, „toto je ovoce ticha.“

Na závûr si mohou dûti podávat nádobu tak, Ïe kaÏd˘ bude ãekat, dokud se vodní hladina v jeho rukou
neuklidní. AÏ zﬁetelnû zahlédne svÛj obraz, po‰le ji dál.
Cviãení ticha
Pokud je to vzhledem k atmosféﬁe ve skupinû vhodné, zaﬁadíme cviãení vedoucí ke zti‰ení:
Posadíme se zcela uvolnûnû a zavﬁeme oãi. Pﬁedstavíme si následující obraz: Stojíme nahoﬁe na pohybliv˘ch schodech
a pomalu sjíÏdíme do hloubky, schod za schodem, patro za patrem. Pomalu sjíÏdíme hloubûji a hloubûji, aÏ na své nejhlub‰í
místo. Tady jsme sami sebou, tady nás nikdo neru‰í. Jaké je to místo?
AÏ pﬁijde ãas je opustit, postavíme se zase na schody a budeme pomalu stoupat vzhÛru. Schod za schodem, patro za patrem,
tak dlouho, dokud nebudeme mít pod nohama pevnou zem a kolem sebe svûtlo. Pak mÛÏeme oãi otevﬁít.

MÛÏe následovat rozhovor:
– Jaké to bylo? Co bylo pﬁíjemné a co nepﬁíjemné? Vybavily se vám barvy, zvuky, vÛnû, slova?
– Jak vypadalo místo „v hlubinách“? Bylo pﬁíjemné nebo nepﬁíjemné, bezpeãné, neznámé? Pozitivní nebo
negativní pocit z této „vlastní hlubiny“ souvisí s mírou sebepﬁijetí. Není vhodné v˘povûdi dûtí ani
komentovat, ani opravovat.
Dûti mohou do se‰itu své asociace znázornit. Sloupce obdélníkÛ mohou podobnû jako jednotlivé schody
vedoucí do hlubiny vybarvit nebo vyplnit tvary a ornamenty, které jim pﬁipadají vhodné.
Tato „nejhlub‰í hlubina na‰eho nitra“ je místem setkání s Bohem, kterému mÛÏeme s dÛvûrou vyprávût
o v‰em, co proÏíváme, co nám dûlá radost i co nás trápí.
Patero dveﬁí do nitra
Podle textu v uãebnici na s. 61 ãteme jednotlivé kroky, kter˘mi si mÛÏeme otevírat dveﬁe sami k sobû
do svého nitra. S kaÏd˘m z nich pracujeme následujícím zpÛsobem:
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První krok – ticho:
– Má nûkdo z dûtí podobnou zku‰enost?
– K ãemu je dobré ticho? Kdo potﬁebuje ticho, napﬁ. nemocn˘, aby se uzdravil apod.
– Ticho je dÛleÏité pro Ïivot. Vyhlásíme „Tﬁi minuty ticha za hluk svûta“.
Druh˘ krok – d˘chání:
– Má nûkdo z dûtí podobnou zku‰enost?
– Zkusíme tak dlouho zadrÏet dech, jak to jen pÛjde.
– Zkusíme se vûdomû zhluboka nadechnout a vydechnout. Bez d˘chání bychom nemohli Ïít.
Tﬁetí krok – naslouchání:
– Má nûkdo z dûtí podobnou zku‰enost?
– Po‰leme po kruhu gong s dlouh˘m dozvukem a posloucháme, jak zní. KdyÏ se dûti vystﬁídají, zeptáme se:
Kdo podle nich vytvoﬁil nejsilnûj‰í zvuk? Kdo nejjemnûj‰í?
âtvrt˘ krok – dívání se:
– Má nûkdo z dûtí podobnou zku‰enost?
– Zavﬁeme oãi. Jaké obrazy, barvy se nám vybaví, neÏ dozní zvuk pﬁedcházejí tónu?
Pát˘ krok – postoj:
– Má nûkdo z dûtí podobnou zku‰enost?
– Mají dûti svá místa, kde je jim dobﬁe?
– V men‰í skupinû mohou dûti na chvíli zaujmout polohu, která jim je pﬁíjemná.
V této poloze mÛÏeme v‰ech pût uveden˘ch krokÛ zopakovat: Zti‰íme se, zhluboka se nadechneme
a vydechneme, zavﬁeme oãi a zaposloucháme se do dozvuku tónu.
Cviãení mÛÏeme zakonãit slovy: KaÏd˘ sám za sebe smí b˘t takto pﬁed Bohem a poznávat, jak dobr˘ by mohl
b˘t. Nemusíme nic skr˘vat, ani nic pﬁikra‰lovat.
✼ Modlitba je vztah
Cíl: Dûti si mají uvûdomit dal‰í charakteristiku modlitby, totiÏ Ïe je vyjádﬁením vztahu s Bohem, kter˘ je velik˘m
obdarováním a pﬁiná‰í do Ïivota nesmírné bohatství.
PomÛcky: pracovní listy

Mal˘ princ a li‰ka
Rozdáme pracovní listy a pﬁeãteme si úryvek z knihy Antoine de Saint Exupéryho Mal˘ princ:
Li‰ka umlkla a dlouho se dívala na malého prince.
„Ochoã si mû, prosím!“ ﬁekla.
„Velmi rád,“ odvûtil mal˘ princ, „ale nemám moc ãasu. Musím objevit pﬁátele a poznat spoustu vûcí.“
„Známe jen ty vûci, které si ochoãíme,“ ﬁekla li‰ka. Lidé uÏ nemají ãas, aby nûco poznávali. Kupují u obchodníku vûci
úplnû hotové. Ale ponûvadÏ pﬁátelé nejsou na prodej, nemají pﬁátel. Chce‰-li pﬁítele, ochoã si mû!“
„Co mám dûlat?“ zeptal se mal˘ princ.
„Musí‰ b˘t hodnû trpûliv˘,“ odpovûdûla li‰ka. „Sedne‰ si nejprve kousek ode mne, takhle do trávy. Já se budu na tebe
po oãku dívat, ale ty nebude‰ nic ﬁíkat. ¤eã je pramenem nedorozumûní. KaÏd˘ den si v‰ak bude‰ moci sednout trochu blíÏ...“
Druh˘ den pﬁi‰el mal˘ princ zas.
„Bylo by lépe, kdybys pﬁicházel vÏdycky ve stejnou hodinu,“ ﬁekla li‰ka. „Pﬁijde‰-li napﬁíklad ve ãtyﬁi hodiny odpoledne,
jiÏ od tﬁí hodin budu ‰Èastná. âím více ãas pokroãí, tím budu ‰Èastnûj‰í. Ve ãtyﬁi hodiny budu uÏ rozechvûlá a neklidná;
objevím cenu ‰tûstí! Ale bude‰-li pﬁicházet v rÛznou dobu, nebudu nikdy vûdût, v kterou hodinu vyzdobit své srdce... Je
tﬁeba zachovávat ﬁád.“
„Co to je ﬁád?“ ﬁekl mal˘ princ.
„To je také nûco moc zapomenutého,“ odpovûdûla li‰ka, „to, co odli‰uje jeden den od druhého, jednu hodinu od druhé.
Moji lovci napﬁíklad zachovávají také ﬁád. Tanãí kaÏd˘ ãtvrtek s dûvãaty z vesnice. KaÏd˘ ãtvrtek je tedy nádhern˘ den!
Jdu na procházku aÏ do vinice. Kdyby lovci tanãili kdykoliv, v‰echny dny by se podobaly jeden druhému a nemûla bych
vÛbec prázdniny.“
Tak si mal˘ princ ochoãil li‰ku.
(Antoine de Saint Exupéry, Mal˘ princ)
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PoloÏíme dûtem otázku: Co udûlal mal˘ princ, kdyÏ si chtûl ochoãil li‰ku? Co je tﬁeba, aby mezi nimi vzniklo
pouto – vytvoﬁil se vztah? Odpovûdi zapisujeme na tabuli:
– mít ãas
– b˘t hodnû trpûliv˘
– pﬁicházet pravidelnû
– dívat se a nic neﬁíkat
– ti‰e ãekat
– pomalu se pﬁibliÏovat
– dávat druhému prostor
Platí to o vztazích mezi lidmi. Modlitba je vztah k Bohu – co z toho vypl˘vá pro vztah k Bohu? Modlit se
pﬁepokládá totéÏ. âteme jednotlivá slova a diskutujeme o tom, co mohou konkrétního znamenat pro vztah
k Bohu, pro modlitbu.
Jakub vymyslel modlitbu
Jako motivaãní text k úvahám o modlitbû jako o vztahu, mÛÏeme vybrat i následující text. Je to dialog
pûtiletého Jakub s otcem.
Zahrada u domu. Pûtilet˘ Jakub se houpá na houpaãce a povídá si pro sebe do rytmu: Já jsem tu. Ty jsi tu. My jsme oba
tu. A je‰tû jednou. Já jsem tu. Ty jsi tu. My jsme oba tu. Hm!
Nechá houpaãku dohoupat, aÏ se zastaví a ﬁekne: A kdyÏ nic nedûlám. KdyÏ jsem úplnû potichu. Tak já jsem tu. Ty jsi tu.
My jsme oba tu. Platí! Vychází to!
Zaãne se znovu houpat a dál ﬁíká. Já jsem tu. Ty jsi tu. My jsme oba tu.
Táta se vrací z práce, zaposlouchá se a ﬁekne: Jasnû, Ïe jsi tady, Jakube.
Jakub se nenechá ru‰it: Ahoj! …Já jsem tu. Ty jsi tu. My jsme oba tu.
Táta se zastaví: Copak je to za nové rozpoãítadlo?
Jakub: To není Ïádné rozpoãítadlo. To je nûco úplnû jiného! To je modlitba, kterou jsem právû vynalezl!
Táta: Modlitba?
Jakub: Ví‰. Modlitby ze ‰kolky jsou nudné. A veãer doma taky. Jsou poﬁád stejné nebo kdyÏ ujdou, tak se hodí tﬁeba jen
k jídlu nebo na ráno, kdyÏ nemám ãas. Vynalezl jsem modlitbu, která se hodí ke v‰emu. ¤eknu ti ji, chce‰?
Táta: No, to jsem zvûdav˘.
Jakub: Dobr˘ BoÏe! Já jsem tu. Ty jsi tu. My jsme oba tu.
Táta nechápavû: No. A dál?
Jakub: Dál uÏ nic. To pﬁece staãí.
Táta: No, je to docela neobvyklé.
Jakub vysvûtluje: Pﬁece kdyÏ ﬁeknu: Dobr˘ BoÏe, pomyslí si: Aha, Jakub mû volá. Musím jít za ním. Já jsem tu. Ty jsi tu.
Jasné, ne? BÛh je pﬁece v‰ude – maminka to ﬁíkala.
Táta souhlasnû pok˘vá hlavou: Jasnû, maminka má pravdu.
Jakub: No a kdyÏ já jsem tu a BÛh je tu, tak jsme oba tu – to je hezké, ne? A navíc to platí poﬁád. Pﬁi hraní, pﬁi jídle,
pﬁi houpání, dokonce i kdyÏ nic nedûlám – právû to testuju!
Táta se zamyslí: Vypadá to, Ïe má‰ pravdu.
Jakub: Jestli se ti moje modlitba líbí, dám ti ji.
Táta pﬁekvapenû: Ó, dûkuji!
Jakub: MÛÏeme ji ﬁíkat spoleãnû, kaÏd˘ tam, kde právû budeme. Myslí‰, Ïe se ti bude hodit taky do práce?
Táta: Myslím, Ïe ano.
Jakub: A do autobusu?
Táta: Myslím, Ïe taky.
Jakub: Ví‰ co, tati, hned zítra to otestuj a veãer mi poví‰, jestli to vy‰lo.
Táta nad‰enû: Tak dobﬁe. Udûláme pokus.
Jakub se uji‰Èuje: Ale, tati, zapamatoval sis to dobﬁe?
Táta: Jasnû. Dobr˘ BoÏe, já jsem tu. Ty jsi tu. My jsme oba tu.
(Martin Jäggle, Lene Mayer-Skumanz, Mit Kinder über den Glauben reden)

Pﬁem˘‰líme:
– Máte nûjakou oblíbenou modlitbu?
– Zkuste vymyslet modlitbu, která by vyhovovala vám.
– Co se podaﬁilo malému Jakubovi v jeho modlitbû vystihnout?
Oba texty smûﬁují ke sdûlení:
Vztahy k druh˘m lidem nesmírnû obohacují ná‰ Ïivot. Mít pﬁátele, na které se mÛÏeme spolehnout, tû‰it se na setkání,
dávat si navzájem prostor pﬁiná‰í do Ïivota nesmírné bohatství. Îivot bez vzájemn˘ch vztahÛ by byl ‰ed˘ a nudn˘.
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Modlitba je zvlá‰tní projev vztahu ãlovûka k Bohu. Na jedné stranû je BÛh, na druhé ãlovûk. V‰ichni lidé
bez rozdílu názorÛ i náboÏenství hledají Boha a jako kﬁesÈané vûﬁíme, Ïe BÛh volá ãlovûka „neúnavnû“ jako
první. I kdyÏ na nûj ãlovûk zapomene nebo se honí za nûãím jin˘m, i kdyÏ jej obviÀuje za svá selhání nebo
je mu to jedno a nepﬁem˘‰lí o nûm – BÛh ãlovûka stále zve k setkání s ním v modlitbû.
Moci proÏívat Ïivot také se vztahem k Bohu je velik˘ dar, kter˘ pﬁiná‰í do Ïivota nesmírné bohatství. Aby
vzniklo pﬁátelství, je tﬁeba vÛle obou stran. Îe BÛh chce b˘t s ãlovûkem, je veliká milost.
✼ Praxe modlitby
Cíl: Dûti si mají uvûdomit dal‰í charakteristiku modlitby, totiÏ Ïe je vyjádﬁením vztahu s Bohem, kter˘ je velik˘m
obdarováním a pﬁiná‰í do Ïivota nesmírné bohatství.
PomÛcky: pracovní listy, gong s del‰ím dozvukem nebo „tibetskou mísu“

Jak se lidé modlí
Na fotografiích z pracovních listÛ jsou zachyceni lidé rÛzn˘ch národností i vyznání pﬁi modlitbû. Spoleãnû,
ve skupinách nebo jednotlivû pracujeme s fotografiemi následujícím zpÛsobem:
Podle jak˘ch gest poznáme, Ïe se ãlovûk nebo lidé modlí?
Jak by mohla znít slova jeho/jejich modlitby?
Jak by mohla znít tvá modlitba za nûj/za nû?
V˘povûdi dûti si pﬁeãteme.
Do se‰itu nebo na tabuli zapí‰eme gesta a postoje, které jsou z fotografií patrné, pﬁípadnû je doplníme o dal‰í
moÏnosti, které známe, a pﬁem˘‰líme, co jednotlivá gesta znamenají. Modlit se dá rukama, nohama, tûlem,
slovy, tancem, zpûvem, v tichu apod. MÛÏeme hovoﬁit o dal‰ích zpÛsobech modlitby, se kterou se dûti setkaly.
Zku‰enosti s modlitbou
Na pracovním listu najdeme text, kter˘m Anselm Grün popisuje své zku‰enosti s modlitbou. Jsou to prostá
a jednoduchá slova, která dûtem pﬁiblíÏí souvislost modlitby se Ïivotem.
– Hovoﬁíme o tom, jakou zku‰enost mají s modlitbou ony.
– Hovoﬁíme o tom, jak dûti proÏívají, nebo jak by si pﬁedstavovaly své ranní, veãerní modlitby, nebo modlitby
bûhem dne, které by jim vyhovovaly.
Práce s textem modlitby Antoine de Saint Exupéryho:
– Dûti si mohou podtrhnout ty ãásti, které jsou jim blízké.
– Dûti mohou text zkrátit jen na tﬁi vûty, které jim pﬁipadají nejdÛleÏitûj‰í.
– Dûti si podle ní mohou vytvoﬁit svou modlitbu nebo spoleãnou modlitbu skupiny tak, Ïe kaÏdá dvojice
vytvoﬁí jednu ãást apod.
Kdy a jak jsem se naposledy modlil(a)?
Hovoﬁíme o tom, kdy se kdo naposledy modlil. Pﬁi jaké pﬁíleÏitosti to bylo? Na slova této modlitby si dûti
mohou vzpomenout a samy pro sebe si je zapsat do se‰itu.
Druhy modlitby
Dûti se rozdûlí do ãtyﬁ skupin. KaÏdá si pﬁipraví pro ostatní pojednání o jednom druhu modlitby podle uãebnice
na s. 63. Tak bude mít jedna skupina na starosti prosby a dal‰í pak díky, náﬁek a chvály.
Prezentace bude mít tyto ãásti:
– Pﬁíklady situací, kdy se ãlovûk takov˘m zpÛsobem obrací k Bohu. Jsou voln˘m pokraãováním první ãásti
textu v uãebnici, napﬁ. Jsem-li sám a potﬁebuji pomoc. Jsem-li se sv˘mi silami u konce. Nevím-li uÏ jak
dál. Apod.
– âetba Ïalmu.
– Ukázka gest, které vystihují tento druh modlitby, pﬁíp. Ïalm znázornit dramatizací tak, Ïe jeden ãte a druh˘
nebo ostatní vyjádﬁí jeho obsah gestem nebo postojem.
Podle rozli‰ení na díky, prosby, náﬁky a chvály mohou dûti rozdûlit také fotografie modlících se lidí.
Kromû osobní modlitby rozli‰ujeme je‰tû tradiãní modlitby. Tradiãní modlitby jsou pokladem víry mnoha
generací. Mnoho lidí v‰ak má problém s ustálen˘mi formulacemi tûchto modliteb právû proto, Ïe nevidí jejich
souvislost se sv˘m Ïivotem. Pochopit slova tûchto modliteb mnohdy znamená uÏ mít urãitou Ïivotní
– 146 –

metodika8_blok_4

7.10.2009 17:27

Stránka 147

Svobodn˘ Ïivot s Bohem

zku‰enost a odstranit slovní kli‰é, která se za nimi mohou skr˘vat, coÏ se mÛÏe stát celoÏivotní v˘zvou.
Nejcennûj‰í modlitbou je modlitba „Otãe ná‰“, kterou své uãedníky, a tím i nás nauãil JeÏí‰ a modlí se ji
s námi.
KdyÏ modlitba nepomáhá
Rozdáme dûtem pracovní listy a pﬁeãteme dûtem biblick˘ text L 11,9–10:
„Proste a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tluãte a bude vám otevﬁeno. NeboÈ kaÏd˘, kdo prosí, dostává, a kdo hledá,
nalézá, a kdo tluãe, tomu bude otevﬁeno.“

– Vyzveme dûti, Ïe si mohou zapsat do se‰itu prosbu, se kterou se setkaly u nûkoho jiného nebo kterou
v poslední dobû vyslovily vÛãi Bohu. Nabídka takov˘ch modliteb je v horní ãásti pracovního listu. Dûti si
své v˘povûdi mohou navzájem pﬁeãíst.
„Dej, aÈ se uzdraví!“ „Pane BoÏe, dej, aÈ si toho nev‰imne. Já uÏ to nikdy neudûlám.“ „Prosíme, BoÏe, aÈ
se nám vyhnou povodnû! Prosíme tû, vysly‰ nás.“ „Zaﬁiì, prosím, aÈ dostanu k narozeninám nov˘ mobil.“
„Dej, aÈ se do mne zamiluje!“ „Dej, aÈ tu zkou‰ku udûlám.“
– Pak se zeptáme: Dostalo se vám pomoci? Zmûnilo se nûco?
Hovoﬁíme o tom, zda máme nûjakou zku‰enost z vyplnûním prosby a vyﬁe‰ením situace, nebo s tím, Ïe
se nic nezmûnilo, nebo to dopadlo ‰patnû. RÛzné reakce na „nevysly‰ení modlitby“ najdeme v dolní ãásti
pracovního listu.
„BÛh není! Nevysly‰el moji modlitbu!“ Modlitba je pro slabochy!“ „Proã modlitba nefunguje? Asi se modlím
‰patnû!“ „Asi se modlím málo!“ „KdyÏ nesly‰í‰, nebudu se uÏ namáhat. Zklamals mû!“ „VÏdyÈ jsem to vûdûl,
Ïe se na mû vyka‰le‰! A to mû pr˘ má‰ rád!“ „!...a mÛÏe mi BÛh splnit nûco. KdyÏ si myslím, Ïe neexistuje?“
„PÛjdu do jiné církve. Tam ﬁíkají, Ïe je BÛh uzdraví na poãkání, staãí se postavit do ﬁady.“
Problémy nezmizí tím, Ïe v modlitbû poprosíme Boha za uzdravení, za odpu‰tûní nebo za odvrácení ne‰tûstí
a ãekáme, co bude. Modlitba není v‰elék na na‰e kaÏdodenní problémy, ani medicína na rychlé uzdravení.
Zku‰enost ukazuje, Ïe se mnohé, za co prosíme, modlitbou nezmûní, nebo se naopak je‰tû zhor‰í. Co dûlat
potom? Trápit se tím, Ïe BÛh mû zklamal, Ïe mû nesly‰í nebo Ïe se modlím ‰patnû?
– Pﬁeãteme citát Alberta Schweitzera: „Modlitby nezmûní svût, ale modlitby zmûní ãlovûka a ãlovûk potom
zmûní svût.“
Modlitba není jeden z mnoh˘ch zpÛsobÛ ﬁe‰ení problémÛ, aÈ uÏ se po ní vyﬁe‰í nebo ne. Boha nelze ﬁídit
na‰imi prosbami a pﬁáními. BÛh si neskládá na‰e modlitby do sbírky a nemûﬁí, kdo z nás se modlí více nebo
lépe. KdyÏ v modlitbû spojujeme svÛj Ïivot s Bohem, uãíme se vidût mnoho situací a také problémÛ v jiném
svûtle – v dialogu s tím, kter˘ je Dobro a Smysl sám. Modlitba mÛÏe zmûnit leckteré na‰e postoje. S tímto
vûdomím mÛÏeme neﬁe‰itelnou situaci v modlitbû pﬁijmout a vydrÏet, trpûlivû a bez tlaku na v˘kon, Ïe se
skrze modlitbu pﬁece musí nûco zmûnit.
KdyÏ se modlíme za jedniãku, za nûãí uzdravení nebo za odvrácení ne‰tûstí a ono se to stane, urãitû to není
díky na‰im modlitbám.
– Podíváme se na uvedené, pﬁíp. na pﬁedcházející prosby a dûti se je pokusí pﬁeformulovat. Co mohu zmûnit,
abych tuto nepﬁíjemnou situaci mohl vidût z jiného úhlu pohledu nebo v jiném svûtle? Aby se má prosba
net˘kala situace, ale zmûny mého jednání?
Napﬁ. Dej, aÈ dostanu jedniãku z písemky. – Dej, aÈ se dokáÏu soustﬁedit a zvládnu to. Dej aÈ mám odvahu
zeptat se uãitelky, kdyÏ nebudu nûãemu rozumût. Apod. Dej, aÈ se uzdraví. – Dej, aÈ zvládne svou nemoc.
Dej mi sílu, abych jí/mu dokázal(a) pomáhat, i kdyÏ je to tûÏké. Apod. V˘povûdi se souhlasem dûtí
pﬁeãteme.
3. Závûr
Modlitba pro…
Dûti mohou naformulovat a pak se pomodlit modlitbu
– pro urãitou osobu, kterou znají
– podle událostí z aktuálního v˘tisku novin
– pro celou skupinu
– kaÏd˘ sám pro sebe
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Co není modlitba
Podle toho, co dûti vûdí, Ïe modlitba je, mohou pﬁem˘‰let o tom, co urãitû není. Napﬁ. Modlitba není v˘hodn˘
obchod. Modlitba není lék na kaÏdou nemoc. Modlitba není cesta k úÏasn˘m záÏitkÛm. Modlitba není
v˘chodisko z problému. Apod.
Spoleãn˘ závûr práce
âinnost nebo modlitba na závûr setkání mÛÏe vycházet z pﬁedchozí práce podle toho, ãím jsme se zab˘vali.
Pﬁeãteme si napﬁ. „definici“ modlitby, na které jsme se dohodli, texty inspirované modlitbou Antoine de Saint
Exupéryho, prezentace samostatné práce o druzích modliteb a postojích apod.
4. Zápis
Nadpis: Modlitba – …
Podobnû jako v pﬁedchozí hodinû dûti v úvodu setkání doplní slovo, které podle nich vystihuje podstatu
modlitby, pﬁíp. „definici“, na které se ve spoleãné práci dohodly.
Zápis: Modlitba není ani samomluva, ani mechanické odﬁíkávání slov. Je to projev vztahu k Bohu. Îivot
a modlitba patﬁí neoddûlitelnû k sobû.
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