Domácí výuka náboženství v době virové
6. - 9. ročník ZŠ (I. - IV. Gymnázia)

23. dubna 2020

Milí žáci, děvčata a kluci,
děkuji všem, kteří jste si našli čas na minulý pracovní list z náboženství a poslali jste odpovědi na soutěžní
otázky. Děkuji také těm, kteří poslali velikonoční obrázky nebo fotografie pro staré lidi. Vytiskli jsme je,
nakopírovali a předali paní Vetrákové - sociální pracovnici v Domově důchodců. Byla velmi ráda.
Posílám další pracovní list s novými úkoly do soutěže O poklad svaté Anežky České.

Soutěžní úkol č. 1:
Podívej se na video na YouTube z cyklu Biblická pátrání II. - 08 Jób
https://www.youtube.com/watch?v=qQR7rpwmTE4
Pokud se budeš pozorně dívat a poslouchat, najdeš zde odpovědi na následující
3 soutěžní otázky za 5 bodů do soutěže O poklad svaté Anežky České
1. Čemu se říká „Jobovka?“
2. Proč se i dobrým lidem dějí zlé věci?
3. Když věříme Hospodinu, on nás ..... (doplň)

Soutěžní úkol č. 2:
Kaple sv. Rocha v Sušici
Celý svět i my zažíváme koronavirovou pandemii. Je to něco, co nás
asi ani nenapadlo, že v životě zažijeme. Ale kdybychom pátrali
v historii, zjistili bychom, že takovéto strašné epidemie a pandemie
zažívali lidé ve všech dobách - ebola, španělská chřipka, tyfus, mor, ...
Viditelným dokladem toho je například i kaple svatého Rocha v Sušici
vystavěná v roce 1681 na místě morového hřbitova, který zasáhl i naše
kraje o rok před tím. Lidé si uvědomovali, že jsou často bezmocní a je
potřeba prosit o pomoc Boha a to i prostřednictvím svatých. Proto náš
pan farář P. Marek sám slouží v posledních týdnech v této kapli mše
svaté a prosí na přímluvu sv. Rocha za naše město a celý kraj.
Svatý Roch - čím nás dnes může oslovit
Roch se narodil roku 1295 v Montpellieru v jižní Francii. Když bylo Rochovi 12 let, jeho umírající otec mu
odkázal rodový majetek s ponaučením, aby ho použil i k dobru chudých. A tak Roch pomáhá všem chudým a
nemocným v kraji. Jako mladý muž se vydává na pouť přes Alpy do Říma. Když se blíží k městu Aqapendente
v Toskánsku, slyší, že ve městě zuří mor. Všichni, kdo mohou, odsud prchají. O Rochovi se v jeho životopise
dočteme: „I zrychlil krok, nikoli aby se tomu místu vyhnul, ale spěchal sloužit nemocným a ubohým.“
Přestože tato služba byla náročná a těžká, a Roch byl mladý a celkem slabý, s Boží pomocí ji zvládl. Pak
pokračoval dále do Říma, kde se 3 roky rovněž staral o nemocné. Na cestě zpět do své vlasti se Roch opět
v jednom městě stará o nakažené morem, které vlastní lidé vynášejí na ulice a nechávají bez pomoci. Tentokrát
se morová nákaza nevyhne ani Rochovi a on se v bolestech a horečce uchýlí do rozpadlé chýše v lese.
V blízkém potůčku hasí palčivou žízeň, nakonec horečka ustoupí a morové boule se otevřou, nemoc je
překonána. Les patří jednomu šlechtici, který si všimne, že jeho pes každý den kamsi odnáší velkou skývu
chleba. Když ho sleduje, objeví Rocha a ujme se ho.
Roch je díky svému životu, ve kterém prokazoval milosrdenství, nakonec prohlášen za svatého a stává se
patronem - přímluvcem těch, kterým hrozí smrtelně nakažlivé nemoci, i těch, kdo se o ně starají.
3 soutěžní otázky za 5 bodů do soutěže O poklad svaté Anežky České
1. Abychom si dovedli představit dobu, ve které žil svatý Roch, zjisti, který český panovník je o pouhý 1 rok
mladší než on
2. Svatý Roch je zajímavý i tím, že na obrazech či sochách má u nohou vždy jedno zvíře. Jaké?
3. Roch nedával lidem odpověď na otázku: „Proč je utrpení?“, ale svým jednáním přinášel do jejich života
útěchu a naději. Lidé pocítili dotek milujícího Boha, to že trpící Boží Syn trpí s nimi a jeho vzkříšení je i
jejich nadějí. Jmenuj, kdo dnes takto jedná a zprostředkovává dotek milující ruky Boží?
Odpovědi pošli na můj e-mail. Oba soutěžní úkoly zkus stihnout do 16. května.
Zdravím Tebe i Tvé rodiče

Vojtěch Šmídl - učitel náboženství

