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Sv. Konstantin, velmi nadaný a snivý chlapec, se narodil na přelomu let
826-7 v Soluni. První velká cesta, kterou podnikl, vedla do Cařihradu, kde
studoval. Protože byl skvělým debatérem, vysílal ho císař na jednání
do různých zemí. Tak navštívil Bagdád, Cherson na Krymu a posléze
Velkou Moravu, kde pobýval na několika místech.
Z Moravy se vydal na cestu se svými žáky, kteří měli být vysvěceni
na kněze. Nejprve se chtěl vydat do Cařihradu, ale v Benátkách musel
plán změnit a zamířil do Říma. O tom, kudy vedly trasy jeho cest,
nemáme úplně přesné záznamy, ale o některých významných zastávkách víme dobře a známe i budovy, kde bydlel.
Konstantin byl velmi nemocný člověk a cesty ho vysilovaly. Proto po nich
vyhledával odpočinek v různých klášterech. V Římě vstoupil natrvalo
do kláštera, kde zemřel.
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V textu vyhledej místa, kde pobývali sv. Konstantin
a Metoděj a jejich pojmenování napiš k bodům na mapě.

MÍSTA ŽIVOTA SV. METODĚJE
Sv. Metoděj se narodil rovněž v Makedonii. Po studiích v Cařihradě se stal vysokým
úředníkem ve Styrmonském kraji. Nespokojen opustil své místo a odešel do kláštera
na hoře Olymp. Odtud byl císařem odvolán a poslán s bratrem Konstantinem na jeho
krymskou misi. Bratra pak doprovázel až do jeho smrti. Krátce po návratu z Říma byl
přepaden, postaven před soud v Řezně a dlouhou dobu vězněn v Elvangenu. Když se
konečně vrátil na Moravu, pobýval na mnoha místech rozsáhlé Svatoplukovy říše
a zúčastnil se s ním pravděpodobně i řady zahraničních cest, při nichž konal misie. Sám
musel ještě ve vysokém věku vykonat dvě velké cesty, aby se obhajoval před různými
nařčeními, k císaři do Cařihradu a k papeži do Říma.

Vzdělávání je spojeno s poznáváním nových míst. Kam by ses rád
podíval(a) ty?
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STÁTNÍ CELKY NAVÁZANÉ
NA MORAVU

Když kníže Rastislav vyslal r. 862 posly s žádostí o slovansky mluvící kněze, byla Morava
sice mocnou zemí, ale nebyla ještě velmocí, kterou známe pod názvem Velká Morava.
Tou se stala teprve pevným spojením několika knížectví původně samostatných,
Moravského, Nitranského a Panonského. K tomuto jádru Velké Moravy s centrem na
Veligradu patřila řada knížectví ve vazalském poměru. Šlo o území, která byla Svatoplukem podrobena: Vislansko a další území směrem na východ a jihovýchod. Pro naše
státní dějiny je důležité, že vazalem Svatoplukovým byl i Přemyslovec Bořivoj, který byl
na Velehradě pokřtěn sv. Metodějem. Čechy byly po určitou dobu součástí Velkomoravské říše a státní suverenita Československé republiky v roce 1918 a Slovenské i České
republiky v roce 1993 se odvolávala na samostatnost prvého uznaného státního celku
na území Moravy, Čech a Slovenska.
Velká Morava za vlády Svatopluka v době největšího rozmachu

rozsah říše za Svatopluka
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Srovnej rozsah velkomoravské říše v jejích počátcích s obdobím jejího největšího územního rozmachu. Které státy se
na těchto územích nacházejí dnes?

3

V literatuře čteme jednou o knížeti Svatoplukovi a jinde zase
o králi Svatoplukovi. Zjisti, jaký je mezi těmito tituly rozdíl.
Kdo je to vazal?

CENTRA
CENTRA VZDĚLANOSTI
VZDĚLANOSTI VZNIKLÁ
VZNIKLÁ
PO
PO VYHNÁNÍ
VYHNÁNÍ SLOVANSKÝCH
SLOVANSKÝCH
KNĚŽÍ
KNĚŽÍ Z
Z VELKÉ
VELKÉ MORAVY
MORAVY
V době knížete Svatopluka trvalo stálé napětí mezi slovanskými a franskými kněžími,
v jejichž čele stál nitranský biskup Wiching. Kníže Svatopluk se přikláněl z politických
důvodů k nim. Když zemřel sv. Metoděj, který jako arcibiskup a moravský metropolita
dovedl slovanské kněze vždy ochránit, ukončil Svatopluk dlouholetý spor. Na Wichingovo přání vyhnal všechny slovanské kněze. Na Moravě nejen přestaly slovanské bohoslužby, ale byla zničena veškerá slovanská písemná kultura. Pro Moravu to mělo zlé
důsledky, ale pro ostatní slovanské země to přineslo velké dobrodiní. Slovanští kněží se
do nich uchýlili a založili tam nová centra vzdělanosti. Působili v Čechách, ale usídlili se
především na území Balkánského poloostrova.
Takovýmto centrem v Čechách se stal jeden klášter založený
v roce........................... Zjisti, jak se jmenuje. Jméno dala klášteru
řeka............................,která tímto místem protéká.
............................................................

Jak se jmenuje tento světec, který orá s čertem? ...................................
Jaká je souvislost mezi ním a výše zmiňovaným klášterem?

Dej čertovi jméno!
Dosaď si na místo čerta nějakou špatnou lidskou vlastnost
a představ si, že by to bylo opačně, tedy, že by čert/špatná
vlastnost „orala“ s námi. Chápeš už, co může znamenat
„orat s čertem“ a jak to vypadá, když „čert orá s námi?“
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KŘESŤANSKÉ CÍRKVE
V době, kdy žili sv. Konstantin a sv. Metoděj, byla zcela jiná náboženská situace než
dnes. V Evropě převládalo křesťanství, které zatlačovalo dřívější pohanská náboženství
různých národů a postupně se stávalo vedle židovství náboženstvím jediným. Náboženské polemiky, které při svých misiích do Bagdádu a na Krym vedl sv. Konstantin, byly
vždy s nekřesťany, muslimy nebo židy.
Uvnitř křesťanstva narůstaly názorové rozdíly a sv. Konstantin a Metoděj se debat o nich
mnohokrát zúčastnili, např. při svých obhajobách v Benátkách a v Římě. Nedlouho po
jejich smrti došlo k rozpadu jednoty. Vzniklo východní, byzantské křesťanství a západní,
římské. Východní křesťanství se vyvinulo v dnešní pravoslavnou církev, západní pak
v římskokatolickou církev. Věroučné spory, často politicky využité, vedly pak k dalšímu
štěpení. Na západě bylo nejdůležitějším zlomem vystoupení Martina Luthera a vznik
protestantismu, v jehož rámci vznikla celá řada církví. Pro nás jsou zvláště důležité
Jednota bratrská a církev husitská.
Pokus se zrekonstruovat původní tvar nádoby a nakresli ji.
Střepy symbolizují jednotlivé církve: 1 - katolická církev
2 - pravoslavná církev 3 - protestantismus 4 - Jednota bratrská
5 - církev husitská
4
2
1
5
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Navštiv kostely různých církví. V čem jsou si podobné a v čem se liší?
Proč nikdo z těchto lidí nemá úplnou pravdu a jak se k ní dostanou?
Ten dům
má tři
okna !
Ten dům
má dvě
okna !
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Ten dům
má jedno
okno !

KNIHOVNY
KNIHOVNY
Knihovna je sbírka knih. Dnes má u nás alespoň malou knihovnu téměř každý člověk.
Vzdělaní lidé, kteří se zabývají odbornou prací, a milovníci krásné literatury mají i doma
početné knihovny se stovkami a dokonce tisícovkami svazků. Knihovny vznikají ve
školách a vědeckých ústavech. Jsou také různě velké knihovny veřejné. Ani největší
knihovny nemají všechny knihy, a proto jsou spojeny ve výpůjčních sítích. I když jsou
dnes mnohé informace a celé knihy dostupné elektronicky, neztrácejí klasické knihovny svůj význam. Jsou to jakési chrámy poučení a pokladnice knižního umění.
V době sv. Konstantina už knihovny existovaly a on sám pracoval v jedné z největších
knihoven tehdejšího světa. Knihy byly v jeho době velmi cenné a drahé, protože se
psaly a opisovaly ručně. Na našem území vznikla první knihovna díky žákům školy,
kterou založili a vedli slovanští kněží, kteří přišli z Byzance.
„Nahé jsou národy bez knih“ říká Konstantin-Cyril v Proglasu. „Obleč“
tohoto člověka, symbolizujícího náš národ do knih, které máš rád. Tak
jako s růstem mění člověk oblečení, mění se i to, co čte.

Víš, jak se jmenuje největší knihovna v České republice?
....................................................................................................................
Navštiv knihovnu ve tvém okolí. Zjisti, podle čeho jsou knihy řazeny,
do jakých oddělení jsou tříděny.
Zamysli se, jaké jsou přednosti tištěné knihy a jaké výhody
internetu.
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NAŠE SLAVNÉ BIBLE
První Biblí, která byla napsána v našem jazyce, byl překlad, který podle řeckého textu
pořídili sv. Konstantin spolu se sv. Metodějem a dalšími spolupracovníky. Ze staroslověnštiny se vyvinula mezi jinými slovanskými spisovnými jazyky také čeština. Dlouhou
dobu se u nás opisovaly Bible latinské. Některé z nich se dochovaly a patří mezi nejkrásněji ilustrované středověké rukopisy. Patří k nim např. Bible Velislavova …. Nebo Bible,
kterou si objednal král Václav IV.
Pro naše kulturní dějiny mají však větší význam překlady do češtiny. Z nich nejvýznamnější je tzv. Bible kralická, skvělý překlad z originálních jazyků, která se stala vrcholnou
normou spisovné češtiny. V době náboženských válek v 15. -17. století vždy docházelo
k pronásledování jinověrců a ničení jejich knih. Tak byly spáleny tisíce knih včetně Biblí.
Naštěstí to stále častěji byly knihy tištěné, a proto se alespoň v nějakých exemplářích
dochovaly. V moderní době už křesťanské církve na překladech spolupracují a vznikly
ekumenické překlady, které užívají všichni.

O Bibli se říká, že je to knihovna v jedné knize. Otevři ji a zjisti, proč
tomu tak je. Z jakých dvou hlavních částí se skládá?
Překlad Bible se vyvíjel spolu s vývojem poznání originálního textu.
Je na něm možno sledovat i vývoj našeho jazyka. Srovnej úryvky
jednotlivých textů a zkus je nahlas přečíst.
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Žalm 23
1. Žl Wittenberský, 22 žaltář (pol. 14. st.): Psalmus David.
Hospodin opravuje mě, a ničehož mi sě nedostane.
2. Klementinský žaltář (pol.14. st.):
Hospodin vládne mne, aničs mi neubude.
3. Boskovická bible (kol. 1415):
Hospodin zpravuje mě, a nic mi sě nedostane.
4. Melantrichova bible(1577): Pán zpravuje mne, a nic mi se nenedostane.
5. Kralická bible (1613): Žalm Davidův.
Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku.
6. Svatováclavská bible (1715): Pán zpravuje mne a ničeho téhož mi
se nedostávati nebude.
7. Liturgický překlad (20. st.): Žalm Davidův: Hospodin je můj pastýř,
nic nepostrádám.
8. V. Renč, překlad (20. st.): Pán je můj pastýř, nemám v ničem nouzi.
Bibli je věnováno muzeum, které vzniklo na Velehradě a v Kralicích
nad Oslavou se nachází Památník Bible kralické.

VYKOPÁVKY
VYKOPÁVKY A
A MUZEA
MUZEA
V místech dávných sídlišť, ale i v základech moderních měst, leží v zemi hmotné pozůstatky života, který tam kdysi probíhal. K nálezům takových předmětů, nebo i souvislých
základů staveb docházelo dlouho spíše náhodou. Když neležely příliš hluboko, přišlo se
na ně při zemědělské práci, někdy je vynesl i příval deště. Často je ovšem lidé také
záměrně hledali. Většinou je vedla touha po pokladech. V nejistých dobách si lidé zakopávali cenné předměty a někdy se jim už nepodařilo se pro ně vrátit. Z jiného důvodu
cíleně hledal sv. Konstantin, když chtěl na Krymu objevit hrob sv. Klimenta. Jeho postup
byl plánovitý a svůj nález pečlivě popsal. Proto ho můžeme považovat za „zakladatele“
archeologie. To je věda, která se zabývá výzkumem hmotných památek ukrytých v zemi.
Archeologové je opatrně vykopávají v místech, která si vytipují. Očištěné vykopávky,
které lze přenést, jsou uloženy v muzejních sbírkách. Muzea jsou vedle knihoven dalšími
institucemi, které pečují o dějinnou paměť lidstva.
Dokresli, jaké objevy čekají na archeologa v jednotlivých historických
vrstvách. Ve které z nich bychom mohli objevit nálezy z Velké Moravy?
Navštiv nejbližší muzeum s archeologickými vykopávkami.
Zjisti, ve kterých muzeích můžeme vidět objevy z období Velké Moravy.

NOVOVĚK

STŘEDOVĚK

STAROVĚK

PRAVĚK
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UMĚLECKÉ
UMĚLECKÉ PAMÁTKY
PAMÁTKY V
V MÍSTĚ
MÍSTĚ
Lidé si vždy chtěli vyzdobit místa, kde žili. Díla, která se jim zvláště povedla, chránili a
byli na ně hrdí. Uchovávali je jako dědictví po předcích. Dodnes o nich mluví, když se
někdo zajímá, kde bydlí. Je také pořádná ostuda, když si někdo cizí přijede takovou
kulturní památku prohlédnout a my mu neumíme ukázat cestu nebo dokonce ani
nevíme, o čem mluví. V některé malé obci se může stát, že žádnou významnější památku nemají. Mají ji ovšem v blízkém sousedství a určitě ve svém okresním nebo krajském
městě. Mnoho památek je také rozeseto ve volné krajině. V hlavních městech států a říší,
jako byl Cařihrad v době Konstantinově, je nahromaděno velké množství památek.
Některé památky přetrvaly celá staletí, protože jsou z kamene nebo kovu. Jsou to
stavby, sochy a kříže. Jiné se uchovaly v interiérech, zvláště chrámových. K památkám
počítáme také významné pamětní stromy.
Milotice

Telč

Bečov nad Teplou

Existují i nehmatatelné kulturní památky neboli nehmotné dědictví lidstva. Zjisti, co
vše k němu lze přiřadit.
Vytvoř letáček informující o hezkých místech ve tvém okolí a nalep
nebo nakresli toto místo do rámečků.
Navštivte……………………………………, který se nachází v ..............
.....................................Najdete zde………………....................................
a taky……………....................…Kousek odtud je ještě………..………..
...................................................................................................................
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Nejkrásnější památky, divy přírody a zvyky jsou zapsány
na seznamu světového dědictví UNESCO. Zjisti která místa a
zvyky v České republice k nim patří.

VELEHRADSKÉ
VELEHRADSKÉ PAMÁTKY
PAMÁTKY
V místech, která jsou příhodná k obývání, trvá lidské osídlení už od nepaměti. V prehistorické době o tom svědčí vykopávky, později jednak písemné doklady, jednak kulturní
a umělecké památky. Na takových místech pak bývají památky z různých dob. Důležitým centrem, možná i hlavním sídlem knížete, byl v době velkomoravské Velehrad. Stál
tam knížecí palác, několik kostelů a patrně i slavná Konstantinova škola. Z původního
Velehradu se dochovalo jen málo, ale vědci pomohli v nejnovější době vystavět model
části Velehradu, dnes často navštěvovaný skanzen v Modré. Částečně a později i plně
dochované památky na Velehradě jsou až z dob pozdějších, kdy zde byl cisterciácký
klášter. Památky z doby jeho počátků jsou skrovné, protože klášter vypálili husité.
Dnešní areál, který je národní kulturní památkou, je z doby barokní. V bohatě vyzdobené bazilice jsou také dva slavné hroby: arcibiskupa Antonína Stojana a kardinála Tomáše
Špidlíka.
Navštiv Velehrad a památky spojené s velkomoravskou historií.
Zjisti, kde se ve tvém okolí nachází doklady vztahu našich předků
k soluňským bratřím Cyrilu a Metoději (např. kostel jim zasvěcený,
obraz, sousoší, jméno ulice, pověst …).
Informaci s fotografií můžeš umístit na on-line mapě na webu
www. maticevelehradska.cz

Zjisti, kdo to byl arcibiskup Antonín Cyril Stojan a kardinál
Tomáš Špidlík.
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VELEHRADSKÁ
VELEHRADSKÁ HISTORIE
HISTORIE
Po zániku Velké Moravy ztratil Velehrad svůj význam, ale nezanikl zcela. Po celých dlouhých tři sta let máme o něm jen jednu malou zprávu, ale pak nastal obrat. V době
rozkvětu Českého království za krále Přemysla Otakara I. a moravského markraběte
Vladislava tam byl založen cisterciácký klášter. Stal se bohatým hospodářským a kulturním centrem, které bohužel zcela zničili husité. K novému rozkvětu došlo až v době
barokní, kdy se katolická církev často odvolávala na předhusitské světce. Ale opět přišla
téměř smrtelná rána, když císař Josef II. klášter zrušil a všechny budovy byly rozprodány.
Obrovská bazilika se stala obyčejným farním kostelem. Teprve když se blížila velká
výročí 19. století, začaly se obnovovat poutě. Velehradu, který byl na spadnutí, se ale
nikdo nechtěl ujmout. Nakonec se úkolu ujali jezuité. Pilnou prací zde obnovili náboženský život a postupně vytvořili i světoznámé centrum vědecké práce. Bez pomoci
náboženského a národního nadšení nejprostších lidí z Moravy by toho však nemohli
dosáhnout. Nápis „Národ sobě“, který zdobí pražské Národní divadlo, by měl být napsán
i na Velehradě.
Tento erb připomíná zakladatele velehradského kláštera. Přiřaď
správně jeho části ke dvěma panovníkům. S orientací ti pomohou
pokrývky jejich hlavy: knížecí čapka a královská koruna.

Velehradský klášter byl nejprve vybudován v románském slohu.
Později byl ale přetvářen v dalších architektonických slozích.
Dokresli jednotlivá okna, která charakterizují tři stavební
slohy. Napiš, které okno je románské, gotické a barokní.
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POUŤ A
A POUTNÍ
POUTNÍ MÍSTA
MÍSTA
POUŤ
Velehrad je dnes malá obec s nižším počtem obyvatel. Svou bohatou minulostí
a nádhernými památkami však přitahuje mnoho návštěvníků. Mnozí sem přijedou
na výlet a za poznáním. Ale Velehrad hostí především poutníky a patří k našim nejvýznamnějším poutním místům.
Pouť není obyčejná turistika. Na pouť se vydávají lidé, kteří jdou na nějaké místo,
aby tam našli pomoc, odpověď na své složité problémy, odpuštění a smír. Poutníci
se cestou modlí, zpívají náboženské písně, tiše přemýšlejí. Když jdou ve skupině, nosívají také viditelná znamení svého životního postoje. Mají korouhve nebo nesou kříž.
Poutním místem bývá místo, kde došlo k nějaké zázračné záchraně, uzdravení nebo
památné události. Na mnoha místech je uctívána Panna Maria, prostřednice všech
milostí. Velmi často jsou cílem poutí hroby světců, jejichž ochrany se poutníci dovolávají. Je proto pochopitelné, že na Velehrad putují ctitelé sv. Cyrila a Metoděje, všichni,
komu leží na srdci jednota křesťanů, a všichni, kdo pečují o cyrilometodějský odkaz.
Kde je ve tvém okolí nejbližší poutní místo. Zaznač je do mapy ČR.
Jaké je s ním spojeno vyprávění?
Svatý Hostýn

Praha

Svatá Hora

Velehrad

Velehrad

Jaké místo vyhledáš ty, když chceš mít klid, něco si promyslet
a kde je ti dobře? Cestování dopravními prostředky má bezesporu mnoho výhod, jaké jsou ale přednosti pěšího putování?
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PAMĚTNÍCI
PAMĚTNÍCI VELEHRADSKÉ
VELEHRADSKÉ POUTI
POUTI
ROKU
ROKU 1985
1985
Některé velehradské pouti se navždy zapsaly do našich dějin. V 19. století to byly pouti
při třech miléniích, r. 1863, 1869 a 1885. Zvláště první byla mocnou vzpruhou v národním obrození. Dvacáté století bylo dobou světových válek a totalitních režimů. Při nich
docházelo k mnoha krutostem a lidé žili v nejistotách, pronásledování a nesvobodě.
Velehrad se stával stále víc častěji místem, kde lidé čerpali sílu k odporu a naději, že zase
volně nadechnou.
V době komunismu docházelo k pronásledování církve. Zvláště silně byli stíháni katolíci
a na Slovensku mimořádně krutě řeckokatolíci. Velehrad byl komunistům trnem v oku.
Pokusili se přeměnit velehradské poutě na komunistické mírové slavnosti k oslavě
Sovětského svazu – záštity míru a socialismu. Lidé však stejně chodili na náboženské
poutě. V roce 1985 při 1100. výročí smrti sv. Metoděje přišlo na Velehrad 150 000 lidí
z celého Československa. Pouť se stala největší demonstrací proti režimu a zlomovou
dějinnou událostí. Otevřela totiž cestu k listopadu 1989.
Zjisti, co se tenkrát na pouti v roce 1985 stalo. Vypátrej někoho, kdo
se této pouti zúčastnil a zaznamenej jeho vzpomínky. Ty pak zašli
na info@maticevelehradska.cz

kardinál A. Casaroli

kardin
á

l F. Tom

ášek

tičtí
komunis

pohlaváři

zaplněné velehradské nádvoří
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Jaká je souvislost mezi Zlatou růží a rokem 1985 na Velehradě?

CYRILOMETODĚJSKÝ PŘÍNOS
PŘÍNOS A
A ZÁVAZEK
ZÁVAZEK
CYRILOMETODĚJSKÝ
Na Velehradě střežíme jeden poklad, ke kterému jsou čtyři těžké klíče. Prvním je jazyk,
kterým mluvíme, čteme a píšeme. Je v něm bohatství moudrosti našeho národa. Není
tam všechna moudrost světa, ale je jí tam dost. Druhým je zákon, řád věcí, který je pro
všechny stejně platný. Třetím je úcta ke každému člověku, k jeho práci, ke každému
kousku stvoření. Čtvrtým je láska, citlivý, obětavý zájem o druhé. Těmi klíči je možné
otevřít spokojený život. Jsou to prastaré klíče a z ruky do ruky si je předáváme. Přijměte
je a dávejte na ně dobrý pozor. Kdyby se ztratily, čím bychom otvírali zámky k životu? Až
jimi otevřete své životy a poznáte, jakou mají cenu, vložte je do ruky těm, kteří přijdou
po vás.

Na Velehradě se mluví o „dědictví otců“. Co ty považuješ za součást
národního pokladu, který by se měl chránit? Svůj názor vepiš do
obrázku pokladnice.
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