
Náboženství na pátek 17. 4. 2020 

Milá děvčata a chlapci, zdravím vás všechny po Velikonocích! 

Mám pro vás písničku k poslechu: - 

https://www.youtube.com/watch?v=HIRAUSwV-3U 

O jaké události se tam zpívá? A kdo je sestra Mary? …nápověda je na 

konci této hodiny☺ 

Dnes začneme s novým tematickým celkem, který stihneme probrat 

do prázdnin. DESATERO 

ale nejdřív se vás musím zeptat: „Hrajete hry nebo sportujete?“ 

Takže víte, že když se hraje nějaká hra stolní, divadelní představení, 

zápas boxu, fotbalový nebo tenisový… každý si tam může dosadit to, 

co má nejraději… 

tak se hraje podle předem určených pravidel. Zdá se to být jasné při 

hře, ale jak je to v životě? 10 Božích pravidel hry zvané život= 

Desatero! 

Proč je pro Boha důležité, jak žiju? 

Protože tě má rád, přeje si tvoje štěstí a nejen tvoje ale všech okolo 

tebe a všech okolo nich… Desatero je nástroj, díky němu se můžeme 

správně orientovat a rozhodnout se pro dobro. 

Odkud se vzalo Desatero? 

Bůh nás stvořil, jako svobodné lidi, jenže i svoboda potřebuje řád. 

Jinak je to chaos… Když vyváděl Bůh z Egypta lid, který k Němu volal 

o pomoc, dal Mojžíšovi deset rad, jak zůstat dobrými lidmi. Tyto rady 

dodnes tvoří základ naší společnosti. A časem Ježíš tato přikázání 

shrnul do jediné věty: „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, 

celou svou duší, celou svou silou i celou svou myslí, a svého bližního 

jako sám sebe.“ 

Jak zní Desatero? 

https://www.youtube.com/watch?v=HIRAUSwV-3U


ááá pardon, ještě úvodní věta, která zní:  „Já jsem Hospodin, tvůj 

Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví“ Aby se 

vyvolený národ už nikdy neocitl v otroctví špatného života.. 

1. Já jsem Pán, tvůj Bůh: Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. 

2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 

3. Pomni, abys den sváteční světil. 

4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti 

vedlo na zemi. 

5. Nezabiješ. 

6. Nesesmilníš. 

7. Nepokradeš. 

8. Nepromluvíš křivého svědectví. 

9. Nepožádáš manželky bližního svého. 

10. Nepožádáš statku bližního svého 

Zkuste si s rodiči tento text převézt do moderního jazyka. Jak by 

to šlo říci vlastními slovy? 

Příští hodinu si začneme jednotlivá přikázání rozebírat. 

 

Ještě slíbená odpověď na otázky ze začátku hodiny:  

Písnička je o veliké noci (odtud název velikonoce), kdy anděl odvalil 

kámen od hrobu Ježíše Krista. Sestra Mary je Marie Magdaléna, 

která se potkala s andělem a později i se vzkříšeným Ježíšem. 

 

Tak čau a příště zase všichni, sejdeme se jako obvykle…u 

počítačů☺  

Těším se  Katka 


