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ÚVOD 

Na světě je přes 7 miliard lidí. Dvě třetiny z nich se hlásí k nějakému náboženství. Dvě 

miliardy lidí věří, že ukřižovaný Ježíš Kristus je Syn Boží. V České republice je věřících jen 

asi jedna čtvrtina. Jestli jste vyrůstali v Česku, je pravděpodobnější, že v Boha nevěříte a asi 

také málokdo z vašeho okolí. Přesto si možná kladete otázky. Jak vznikl svět? Existují nějaké 

nadpřirozené síly? Řídí někdo nebo něco naše osudy? Co se s námi stane, až zemřeme? Věřícím 

na tyto otázky pomáhá odpovědět jejich náboženství. V dějinách Litoměřic hrálo náboženství 

vždy důležitou roli. Od roku 1655 tady sídlí katolické biskupství. Velmi důležitá věc, takových 

je v Česku jen osm. Kromě toho najdete ve městě několik dalších církví. K čemu jsou dobré? 

Co mají společného a čím se od sebe liší? 

Pojďte je s námi navštívit. Zjistíte, že kostel nemusí být vždy jen velkolepá stavba s věží. 

Dozvíte se, jak církve pomáhají hendikepovaným lidem a možná potkáte i ženatého pana faráře. 
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1. PŘÍPRAVA VE ŠKOLE  

 

 

DEBATA O VÍŘE 

Uspořádejte debatu o víře. Ve třídě, doma, s kamarády. Pro začátek vám pomůžou otázky 

z úvodu. Je možné, že svět vznikl sám od sebe? Řídí někdo nebo něco naše osudy? Co s námi 

bude po smrti? K čemu je člověku, patřit do nějaké církve?  

Důležité je, nechat každého sdělit svůj názor. Dospělý může přidat důležité informace. Lepší 

ale budou alespoň dva dospělí, abyste viděli, že se ani oni úplně neshodnou. A co takhle pozvat 

nějakého věřícího? 

 

ABRAHAMOVSKÁ NÁBOŽENSTVÍ 

Zjistěte, kterým třem náboženstvím se říká Abrahamovská a proč. Co mají společného? Čím se 

naopak liší? Jaké mají posvátné knihy? V kterých částech světa jsou rozšířená? Samozřejmě si 

také sežeňte a přečtěte příběh o Abrahamovi. Zaujal vás? Zkuste i další biblické příběhy. 

 

NAVŠTIVTE NEJBLIŽŠÍ KOSTEL 

Domluvte si návštěvu nejbližšího kostela. Požádejte také o prohlídku zákulisí. Je zajímavé 

dostat se na kůr a zkusit si zahrát na varhany. Jak to vypadá za oltářem? A co v sakristii? Má 

kostel nějaké podzemí? 

 

ROZHOVOR S PRŮVODCEM 

Ať vás kostelem provází kostelník nebo pan farář, máte jedinečnou příležitost zjistit něco  

o tom, jak to chodí v jejich církvi. Nejprve se zeptejte, jaká to vlastně je. Potom vyzvídejte dál. 

Čím se liší běžný týden věřícího a nevěřícího člověka, při jakých příležitostech lidé navštěvují 

kostel atd. Na další otázky jistě přijdete sami, nebo je už máte připravené (a sepsané) dopředu. 
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2. EXKURZE 

 

DOPORUČENÁ TRASA: Od katedrály sv. Štěpána na Dómském náměstí přes Mírové 

náměstí, kolem pošty nahoru do Rooseveltovy ulice      

 

ČASOVÁ NÁROČNOST: 2,5 hodiny    

   

VYBAVENÍ: Fotoaparát, diktafon     

 

 

 

 

Více informací: 

 

Katedrála sv. Štěpána: https://www.dltm.cz/katedrala-sv-stepana-v-litomericich  

Farnost u sv. Štěpána: https://www.svaty-stepan.cz/  

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litoměřicích: https://litomerice.evangnet.cz/  

 

http://vira.cz/ nebo http://deti.vira.cz/  
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AKTIVITY BĚHEM EXKURZE 

 

 

JEDNY LITOMĚŘICE – RŮZNÉ CÍRKVE 

Domluvte si prohlídku v katolické katedrále svatého Štěpána a v sídle Českobratrské církve 

evangelické v Rooseveltově ulici v Litoměřicích. Při domlouvání termínu poproste, aby vás 

provázel někdo, s kým se budete moci bavit nejen o kostele, ale také o víře a církvi. Vaším 

úkolem bude a) zjistit, co mají katolíci a evangelíci společného, b) čím se liší. 

 

 

KATOLICKÁ KATEDRÁLA SVATÉHO ŠTĚPÁNA 

Svatý Štěpán je nejvýznamnější kostel v našem okrese a rozhodně stojí za důkladný průzkum. 

Nezapomeňte vylézt na kůr a obejít všech šest bočních kaplí. Zjistěte, komu jsou zasvěceny  

a ptejte se, jaké příběhy se ke zdejším svatým váží. Nakonec můžete vystoupat na věž a užít si 

výhled na město. 

 

Kdyby vám nevyšla prohlídka u Štěpána, nezoufejte. Litoměřice mají dvě farnosti, ta druhá je 

u Všech svatých. Zkuste to tam. 

 

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ 

Další kostel můžete navštívit v Rooseveltově ulici. Zvenku ho nepoznáte a také zevnitř bude 

působit úplně jinak než barokní katedrála. Nechte se provést domem, v kterém je kostel, byt 

pana faráře a jeho rodiny a také chráněné dílny pro lidi se zdravotním hendikepem. Ptejte se, 

pozorujte a hledejte rozdíly. 
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CO MAJÍ SPOLEČNÉHO A V ČEM SE LIŠÍ 

Co tedy mají katolíci a evangelíci společného? A čím se liší? K porovnání obou křesťanských 

církví budete potřebovat otevřené oči a uši. Pokud vám něco nebude jasné, ptejte se. A pozor, 

není to tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Například v Německu je skoro stejně 

katolíků jako evangelíků. V Anglii jsou katolíci dokonce jasně v menšině. Dělejte si poznámky, 

ve škole je využijete! 
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3. ČÍM NAVÁZAT  

 

BIBLE A JEŽÍŠ 

Návštěvy kostelů máte za sebou. Jste připraveni zpracovat projekt o křesťanské víře  

a křesťanských církvích?  

Seznamte se tedy nejprve s Biblí a příběhem Ježíše Krista. Začít můžete opět u Biblických 

příběhů. Nebo raději nějaký film? 

 

KŘESŤANÉ  

Ať jsme nebo nejsme věřící, křesťanství je všude kolem nás. Prostupuje našimi dějinami, 

spoluutváří naše tradice i naše zákony. Vaše další hledání má tedy jasný směr, stačí říci 

Velikonoce, Vánoce, Desatero přikázání. Ale pozor, nejsme tu od toho, abychom sestavili 

encyklopedii křesťanství. To by mohla být docela nuda. Proto diskutujte, ptejte se  

a porovnávejte své názory.  

 

ZPÁTKY K DŮLEŽITÝM OTÁZKÁM 

Základní přehled už máte. Vraťte se proto k základním otázkám. Jak na ně odpovídají křesťané? 

A co na to vy? Existuje Bůh? Má život nějaký smysl? Může někdo určit, co je dobré a co špatné? 

K čemu je lidem náboženství? Jak může někdo uvěřit v Boha? Žil opravdu Ježíš? Na další jistě 

přijdete sami. Ptejte se učitelů, rodičů a pokud přijdete na něco opravdu složitého, nestyďte se 

zeptat nejbližšího pana faráře. Je tu od toho! 

 

VÍRA A MY 

Ještě jeden způsob, jak se podívat na víru a náboženství. Zkuste si ve třídě zahrát takovou hru. 

Sepište, co všechno z křesťanství je k užitku i nevěřícím. Zapisujte to, na čem se shodne většina. 

Bude ve vašem seznamu přikázání „Nezabiješ“? Budou tam Vánoce? Co třeba příkaz lásky  

k bližnímu? Církevní charita? 
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PROČ UBÝVÁ VĚŘÍCÍCH 

Zjistili jsme, že žijeme v kultuře, které můžeme s klidem říkat křesťanská. Přesto však věřících 

ubývá a zrovna v naší zemi je více nevěřících než kde jinde. Čím to je? Proč u nás kdysi věřil 

skoro každý, zatímco dnes jen menšina? Proč dnes Češi církev moc nemusí? Je to vina církve? 

Otevíráme tu další knihu plnou otázek. Je jen na vás, zda se do ní pustíte a jaká témata budete 

studovat. Husitství, reformaci, skandály v církvi? Komunismus? Vypadá to na dlouhodobý 

projekt. 
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