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Jak Alenka s babičkou našly úkryt
Už druhý týden letních prázdnin trávila Alenka u babičky Věry,
ke které jezdívala jen málokdy. Babička totiž bydlela v malé vesnici
u lesa, daleko od města, kde Alenka žila s mamkou, s taťkou, se starším bráškou Jeníkem a s králíkem Bártem.
Babička měla velkou zahradu, ve které zrovna zrály meruňky,
a ona z nich pekla výborné koláče. Malá Alenka babičce v kuchyni
ráda pomáhala.
První dny to bylo super, protože u babičky pobývaly i Alenčiny
sestřenice Iva a Klárka. Pořád společně vymýšlely nějakou zábavu,
zkoušely si staré šaty a hrály si na princezny. Pak ale holky odjely
domů, Alenka zůstala s babičkou sama a začínala se nudit.
„Jestli bude pořád takové sucho, všechna úroda opadne dřív, než
dozraje,“ prohlásila babička pokaždé, když v televizi skončila předpověď počasí. „Alenko, zítra půjdeme navštívit dědečka, jsi pro?“
zeptala se babička Alenky a ona s radostí souhlasila.
A tak na druhý den babička uvázala kytici růží a obě se vypravily na vycházku do vedlejší vsi, kde je dědeček pochovaný. On totiž
odešel, jak babička říkala, do nebíčka, ještě před tím, než se Alenka
narodila. A babička o dědovi uměla vždycky moc hezky vyprávět.
Deštníky, které měly v předsíni připravené na cestu, nakonec s sebou nebraly. Prý pršet určitě zase nebude.

Blížily se ke starodávnému kostelíku, který ze všech stran lemovaly kamenné pomníčky, mezi nimi byl i ten dědečkův. Tu zničehonic slunko na obloze přikryly šedé mraky a babička se podivila: „To
není možné, na mě snad káplo. Zdá se mi to?“
„Babičko, to se ti nezdá, opravdu začíná pršet. Aspoň se ti konečně
zalije zahrada!“ zajásala Alenka.
Déšť najednou prudce zesílil. Babička povídá: „Pojď rychle, schováme se do kostela!“
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Otevřely těžké dřevěné dveře a vstoupily dovnitř. „Alenko, obleč
si můj svetřík, v kostele bývá chladno, ať nenastydneš!“ přikázala
babička šeptem. Vodou z kamenné misky u vchodu si udělala křížek
na čele, pak na prsou a taky si na chvilku klekla na pravé koleno.
„Babičko, proč šeptáš a proč se kropíš tou vodou?“
„Alenko, znamením kříže si lidé připomínají svůj křest. A ti, kdo
pokřtění nebyli, to můžou udělat také na vyjádření úcty. Hlavně
musíme být tiše, abychom nerušily,“ pokynula babička směrem
k pánovi, který seděl v lavici a jako by vůbec nevnímal, co se děje
kolem něj.
Alenka nevěděla, kam se má podívat dřív. Do přítmí kostela pronikalo úzkými okny světlo zvenčí, byl tam zvláštní klid, vypadalo to
tam tajemně. Na stěnách visely dřevěné desky, ze kterých vystupovaly různé postavy lidí, a hodně často tam byl kříž. Ti lidi byli smutní a nejvíc pán, který ten kříž nesl. „Babičko, co je na zdi?“ zeptala
se Alenka.

„Alenko, to je křížová cesta, která v jednotlivých zastaveních znázorňuje ukřižování našeho Pána Ježíše Krista. A ty desky se jmenují reliéfy, víš, to jsou takové plastické obrazy,“ vysvětlovala babička
a pak se s vážnou tváří zahleděla na jeden z výjevů.
„A proč ho ukřižovali?“ zazněl do ticha Alenčin jemný hlásek.
Babička se zamyslela a potom řekla: „Protože dělal zázraky: proměnil vodu ve víno, uzdravoval nemocné, nasytil zástupy hladových, dokonce i křísil mrtvé. Ježíš dával lidem velkou naději a oni
uvěřili, že jim pomůže z jejich trápení.“
„A copak to mohlo někomu vadit?“ zeptala se nechápavě holčička.
„Ti, kdo vládli, se najednou začali bát, aby Ježíš neměl větší moc
než oni,“ odvětila babička.
Babička si sedla do lavice, Alenku si vzala na klín a rozvyprávěla se, že Ježíš měl dvanáct blízkých přátel, kteří si říkali učedníci,
protože se od něho chtěli naučit to, co on uměl. Zajímalo je, jak se
k sobě mají lidé chovat a Ježíš je vedl k tomu, aby se měli rádi, aby si
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navzájem neubližovali, ale naopak aby si odpouštěli, pokud někdo
někoho něčím zarmoutil. Jenže mezi těmi apoštoly byl zrádce jménem Jidáš. Právě on na Ježíše povolal zástup ozbrojený meči a holemi. Zatkli ho a poslali na smrt. „A to je právě ten příběh, který vidíš
tady na těch deskách,“ dořekla babička.
Děvčátku to všechno vrtalo hlavou. „Babi, a doopravdy Ježíš žil,
nebo se to jen tak povídá?“ přemýšlela nahlas.
„Všechno je to popsáno v Bibli, v jedné z nejstarších knih na světě.
Byla to tak velká událost v dějinách lidstva, že se dokonce narozením Ježíše Krista řídí i náš letopočet, ale to všechno se budeš učit až
ve škole,“ pověděla babička.
Alenka zvídavě bloudila očima po všech koutech kostela a potom
skoro vykřikla: „Babičko, ty říkáš dvanáct kamarádů… počítej se

mnou… tam na tom obraze nahoře je namalován stůl, u něho sedí
Ježíš a z každé strany je šest pánů. To jsou ti učedníci?“
Babička ukazováčkem přes ústa naznačila: „Pšt!... Ano, Alenko, to
je obraz Poslední večeře Páně, který v 15. století namaloval slavný
malíř Leonardo da Vinci a jeho originál je v italském městě Milán.
Je to tak dokonalé dílo, že podle něho vzniklo mnoho napodobenin,
říká se kopií, a toto je jedna z nich.“
„A na stropě je plno andělů!“ žasla Alenka.
„Ty malby, to jsou fresky. Byly malovány do ještě vlhké omítky.
Asi nejznámější jsou v Římě, v Sixtinské kapli ve Vatikánu, tam,
kde bydlí papež. Představ si, Alenko, že tam jsme se s dědečkem
jednou dokonce vypravili na pouť. To byly krásné časy!“ zasnila se
babička.
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Alenka se zadívala na bělovlasého pána, který seděl v dřevěné
lavici. Tedy vlastně klečel na takovém prkně u země a něco odříkával tichým hlasem. Babička vnučce vysvětlila, že se modlí Otčenáš,
modlitbu, kterou naučil Ježíš svoje učedníky.
„Babi, a Ježíš je Bůh?“ překvapila babičku Alenka svou otázkou.
„Víš, Alenko, na to má každý člověk na zeměkouli svou odpověď.
My křesťané věříme, že ano. Vyznáváme víru v jednoho Boha, který
existuje ve třech osobách: jako Otec, Syn a Duch Svatý. Je to taková
pevná rodina tří, kteří se milují a pomáhají si. Proto také když Ježíš zemřel na kříži, Otec ho vzkřísil a on vstoupil k němu do nebe.
A tam se možná dostanou i všichni dobří lidé,“ řekla s úsměvem
babička.
„Babi, a ty myslíš, že tam je i dědeček?“ zeptala se Alenka.
Babička ji pohladila a mlčky přikývla. Potom dodala: „Ten kříž,
který tady vidíš, se pro křesťany na celém světě stal znamením naděje. Je i v poli za naší vesnicí a najdeš ho na mnoha dalších místech. Je
to připomínka toho, co se stalo před více než dvěma tisíci lety,“ dodala babička.
Vtom zavrzaly obrovské těžké dveře u vchodu a ozval se jemný
klapot podpatků. Babička s Alenkou se ohlédly. Světelným kuželem
k nim přicházela krásná slečna s rozpuštěnými vlasy, v dlouhé sukni
skoro až po zem. Vypadala jako princezna nebo jako anděl.
„Dobrý den, vítám vás. Určitě jste přišly na prohlídku kostela, viďte? Nezlobte se, musela jsem si zaběhnout na parkoviště, nechala
jsem v autě pootevřené okno a bála jsem se, ať mi nenaprší dovnitř,
když přišla ta náhlá přeháňka. Hned se vám budu věnovat. Jmenuji
se Jana a jsem tady průvodkyní,“ řekla slečna a ukázala na barevný
plakát s nápisem OTEVŘENÉ BRÁNY ZLÍNSKÉHO KRAJE.
Babička jí odpověděla: „Jste velice laskavá. Něco jsme si už s vnučkou pověděly. My jsme vlastně ani nepřišly na prohlídku. Hlavně
jsme se potřebovaly rychle schovat před deštěm.“
Slečna Jana se zasmála: „Vy jste tady našly úkryt. To je dobře.
A víte, že slovo kostel vlastně vzniklo z latinského výrazu castellum,

což znamená tvrz nebo pevnost? Kostely totiž byly ve středověku
budovány jako pevné stavby, aby se do nich lidé, kteří bydleli třeba
jen v chatrných příbytcích, mohli uchýlit před nebezpečím. Jestli
máte čas, ukážu vám náš oltář a vzácnou původní kamennou křtitelnici a taky naše opravené varhany a všechno, co vás bude zajímat.“
Průvodkyně povodila Alenku s babičkou po celém kostele. Potom
se rozloučily.
Když vyšly ven, vzduch voněl po dešti a nebe bylo sytě modré.
Jak zní slova nejznámější modlitby křesťanů:
OTČE NÁŠ, JENŽ JSI NA NEBESÍCH, POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ.
PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ. BUĎ VŮLE TVÁ JAKO V NEBI, TAK
I NA ZEMI.CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ DEJ NÁM DNES. A ODPUSŤ
NÁM NAŠE VINY, JAKO I MY ODPOUŠTÍME NAŠIM VINÍKŮM.
A NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ, ALE ZBAV NÁS OD ZLÉHO.
AMEN.
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ÚKOL 1: Najdi v kostele pojmy a přiřaď k nim správné písmeno.
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1) Anděl – posel Boží, častý motiv obrazové i sochařské výzdoby
kostelů.
2) Bible – Písmo Svaté nebo Kniha knih – je soubor knih obsahujících tzv. Starý a Nový zákon. Je to nejpřekládanější kniha světa.
V Novém zákoně jsou obsažena i tzv. evangelia – neboli vyprávění
o životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista.
3) Duch Svatý – podle křesťanského učení je to třetí Božská osoba, která bývá v kostelích často znázorňována jako holubice, ohnivý
plamen nebo proud paprsků.
4) Hostie – malý kulatý „oplatek“, který je při bohoslužbě používán
jako chléb.
5) Monstrance – pozlacená schránka ve tvaru slunce, ve které se
vystavuje proměněná hostie.
6) INRI – z latiny, počáteční písmena nápisu Iesus Nazarenus
Rex Iudaeorum (Ježíš Nazaretský, král židovský), bývá součástí křížů nebo jiných zobrazení ukřižovaného Krista.
7) Kněz – člověk, který je svěcením povolán vykonávat náboženské
obřady.
8) Kněžiště (presbytář) – část kostela, která je určena pro kněze a jeho pomocníky.
9) Krucifix – latinsky kříž.
10) Oltář – posvátný středobod kostela, kde se slouží mše svatá
(připomínka Poslední večeře Páně).
11) Paškál – vysoká svíce s letopočtem rozžíhaná v kostelích o Velikonocích na připomínku Kristova vzkříšení.
12) Panna Maria – maminka Ježíše.
13) Sakristie – místnost u kněžiště, v níž se kněz a jeho pomocníci
připravují k bohoslužbě, rovněž se tady uchovávají předměty potřebné při mši.
14) Svatostánek – skříňka, v níž jsou uloženy nádoby s proměněnými hostiemi, nad svatostánkem svítí světýlko a věřící lidé před ním
z úcty poklekají.
(Správné řešení najdeš na konci sešitu)
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ÚKOL 2: Doplň pojmy v rámečku k definicím a nalezni je v kostele.

Chrámová loď
Křtitelnice
Ďábel Madona Kazatelna

Varhany
Portál
Kůr
Zpovědnice Patron kostela

A) ..................... ztělesnění zla; mívá podobu hada nebo nestvůry
s rohy.
B) ..................... vyvýšený prostor v zadní části kostela pro varhany a zpěváky.
C) ..................... část kostela, ve které se shromažďují lidé.
D) ..................... člověk, prohlášený za svatého (= světec), podle
kterého nese určitý kostel své jméno a také v něm bývá výtvarně zpodobněn.
E)...................... stavebně a umělecky zdůrazněný vchod do budovy (často vstup do kostela).
F) ...................... mechanicky nejsložitější hudební nástroj
na světě, říká se jim „královský nástroj“, v kostele bývají umístěny na vyvýšeném místě – kůru.
G) ..................... místo, kde se může pokřtěný člověk před zpovědníkem vyznat ze svých hříchů (hříchem se rozumí vědomé
špatné chování).
H)..................... vyvýšené místo v kostele určené zejména dříve
ke čtení biblických textů a k promluvě faráře.
I)....................... zobrazení Panny Marie s malým Ježíškem.
J)....................... nádoba na křestní vodu, která bývá používána
při křtu dětí i dospělých.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
9.

(Správné řešení najdeš na konci sešitu)
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10.

8.

DOMALOVÁNKA
DOMALOVÁNKA
Vybarvi a domaluj obraz Poslední večeře
Páně. Co jedli dobrého na večeři?

DOMALOVÁNKA
Vybarvi a dotvoř si svou osobní rozetu...
(Víš, že rozetou se rozumí kruhové okno?)
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1. Jaká nejbližší cesta dovede paní průvodkyni k jejímu autu?
2. Jaká cesta patří pánovi, který pojede z kostela na kole?
3. Alence s babičkou vyber nejbližší cestu domů! Která to je?

A

B

C
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Co jsou to OTEVŘENÉ BRÁNY?
Je to společný projekt Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého,
evangelické církve, měst, obcí, farností a dalších partnerů.
Cílem je přiblížit v sezóně od května do září krásu architektury a umění
spjatého s evropskou křesťanskou tradicí a případně zároveň poukázat na další
turistické zajímavosti v okolí.
V čase mimo konání pravidelných bohoslužeb provádějí návštěvníky kostelů
vyškolení průvodci a zodpovídají jejich dotazy, exkurze jsou bezplatné.
Projekt se rozvíjí od roku 2009, kdy hejtman Zlínského kraje
MVDr. Stanislav Mišák a olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner
podepsali Memorandum o spolupráci na realizaci Otevřených bran.
Postupně se přidávali další partneři.
Zlínský kraj 2016

