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Téma: Svátky
Výchozí text – text zkrácen, upraven
24. prosince – Štědrý den
Slaví se památka Adama a Evy, podle Bible prvních lidí, které stvořil Bůh. Všeobecně se má za to, že se
v tento den narodil Mesiáš (Spasitel – malý Ježíš). Není tomu ovšem tak, narodil se až o den později. Štědrý
den se z liturgického hlediska označuje jako vigilie, tj. v překladu „bdělost“ a očekávání slavného dne.
S tímto dnem je spojena již od 14. Století nadílka. Název „Štědrý den“ však z hlubšího pohledu připomíná
štědrost Boha otce.
25. Prosince – Hod boží vánoční
Připomínáme si narození Ježíše v Betlémě. Slaví se Půlnoční mší. Během dne se sloužily ještě dvě mše –
Jitřní (za svítání) a Velká (dopoledne). Je to den plný rozjímání, rodinných a přátelských návštěv a
hodování. V tento den se nesmí pracovat.
26. Prosince – Svatý Štěpán
Tento den je zasvěcen Svatému Štěpánovi, mučedníkovi a patronovi zedníků, kameníků, tesařů, kočích a
koní. Z církevního pohledu tento den však přímo nesouvisí s vánočními svátky. Slaví se na paměť velkého
kazatele, který hlásal o příchodu Masiáše. Byl za to židy ukamenován. Tradicí v tento den jsou obchůzky
koledníků.
27. Prosinec – Svatý Jan Evangelista
Dříve se slavil i tento den, ale v současnosti už ne. Byl zasvěcen jednomu z apoštolů, který se podle legendy
staral o Ježíšovu matku Pannu Marii po smrti jejího syna. Legenda dále praví, že jeho nepřátelé ho
nenáviděli tak, že ho hodili do kotle s vařícím olejem. Jan Evangelista byl pod Boží ochranou, a tak se stal
zázrak, ani horký olej, ani otrávené víno mu neublížilo. Později se stal autorem jedné knihy Nového zákona
– Evangelium svatého Jana. I v současnosti je patronem spisovatelů, písařů, tiskařů a knihařů (…).

Pracovní list – Svátky
1. Odkud je převzat výchozí text?
A Populárně naučná publikace
B Odborná literatura
C z proslovu
D Z Bible
2. Komu je text určen a co je jeho cílem?
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
3. Vypište z textu slova cizího původu
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
4. Vyhledejte základní informace o Bibli (z čeho se skládá a co je obsahem)
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
5. K čemu v textu slouží slovo psané kurzívou?
…………………………………………………………………………………………………………………..
6. Najděte význam slova evangelium a vypište názvy jednotlivých evangelií.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
7. Zjistěte, jakými jazyky byla psána Bible.
………………………………………………………………………………………………………………….

Klíč k řešení
1. Odkud je převzat výchozí text?
A
B
C
D

Populárně naučná publikace
Odborná literatura
z proslovu
Z Bible

2. Komu je text určen a co je jeho cílem?
- slouží neodborné veřejnosti, dětem
- cílem je seznámení s tradicí vánočních svátků, protože lidé mnohdy nevědí, co který svátek připomíná

3. Vypište z textu slova cizího původu
- liturgie, mše, tradice, legenda..

4. Vyhledejte základní informace o Bibli (z čeho se skládá a co je obsahem)
5. K čemu v textu slouží slovo psané kurzívou?
- cizí slovo, které je hned vysvětleno
6. Najděte význam slova evangelium a vypište názvy jednotlivých evangelií.
- součásti Bible, autorem jsou apoštolové – Jan, Marek, Matouš, Lukáš
7. Zjistěte, jakými jazyky byla psána Bible.
- hebrejština, řečtina, aramejština
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