Proč slavíme Vánoce.

Biblická témata v mediální kultuře
pro žáky SŠ
Mediální výchova, Úvod do filozofie a religionistiky, Úvod do studia historie
Vánoční svátky patří neodmyslitelně k evropské kultuře. Jsou to křesťanské svátky.
Podle posledních údajů Českého statistického úřadu se v ČR hlásí k některé
křesťanské církvi jen 32% obyvatel. Přesto Vánoce slaví téměř celá společnost.
Proto bychom měli vědět, co je smyslem Vánoc

Úkol č. 1

Přečtěte si úryvek z Bible, ze Starého zákona:
Genesis 2, 15-17
Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. A Hospodin Bůh
člověku přikázal: „Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však
nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“
Jak se jmenovali muž a žena, kteří žili v Edenu (Ráji)? ……………………………………….

Úkol č. 2

...................................................

Přečtěte si úryvek z Bible, z Nového zákona:
Evangelium podle Jana 11, 25
Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.”
Porovnejte oba citáty a napište, proč vánoční svátky oslavují Ježíšovo narození? Co jeho
narození znamená?
.........................................................................................................................................

Najděte v kalendáři a napište,
kdy slavíme svátek Adama a Evy:

..............................................

Úkol č. 3

MMP, inv. č. H 032 742-001

Na obraze Posledního soudu vidíte
anděly, jak odvádějí duše do ráje.
Všimněte si ústředního motivu
- napište, co je na něm znázorněno.

Naše soudobá společnost je ‘sekulární’ (nenáboženská), přesto nás příběhy o zahradě Eden,
o ráji, andělech a věčném životě provázejí na každém kroku, ačkoliv si to často ani
neuvědomujeme. Zvlášť v literatuře, hudbě, filmu či výtvarném umění se symboly
z těchto příběhů objevují poměrně často.

Úkol č. 4

Fotka
Fotka anděla
anděla zz kultovního
kultovního filmu
filmu Nebe
Nebe nad
nad Berlínem
Berlínem (Ně-Fr, 1987)
je
na skleněném
plášti
jedné kancelářské
budovy
v Praze. Film
(Ně-Fr,
1987) je na
skleněném
plášti jedné
kancelářské
vypráví
pohybujících
se Berlínem
a naslouchajících
budovy ovandělech
Praze. Film
vypráví o andělech
pohybujících
lidským
myšlenkám.
se Berlínem a naslouchajících lidským myšlenkám.
Zjistěte a napište, kde tato budova stojí:
..................................................................

Všiml/a jste si už někdy anděla na budově? ANO / NE

Úkol č. 5

Přečtěte si krátký úryvek z divadelní hry:
PRIMUS (zadrží ji): Nepustím! (K Alquistovi.) Nikoho, starý, nezabiješ!
ALQUIST: Proč?
PRIMUS: My - my - patříme k sobě.
ALQUIST: Ty jsi řekl. (Otevře dveře.) Jděte.
PRIMUS: Kam?
ALQUIST (šeptem): Kam chcete. Heleno, veď ho. (Strká je ven.) Jdi, Adame.
Jdi, Evo: budeš mu ženou. Buď jí mužem, Prime.

Napište název divadelní hry a jméno jejího autora:

................................................................................

Kdo jsou Helena a Primus?

................................................................................

Proč autor nazývá Helenu a Prima Adamem a Evou?

................................................................................

................................................................................................................................................

Úkol č. 6

V roce 2019 vznikl na motivy románu spisovatelů Terryho Pratchetta
a Neila Gaimana britsko-americký seriál Dobrá znamení
(Good Omens). Podívejte se na ukázku z filmu, v níž anděl a ďábel
rozmlouvají o stvoření světa. (Videoukázka je v angličtině.)
Odkaz na videoukázku najdeš nad pracovním listem ke stažení.
Jak byste popsal/a jejich rozhovor? Rozhovor je : ……………..
Zamyslete se nad rozdíly v příběhu o stvoření světa v Bibli
a v tomto filmu. Které pojetí vás více oslovuje a proč?

PATETICKÝ
SMUTNÝ
SKEPTICKÝ
IRONICKÝ
RADOSTNÝ
SARKASTICKÝ

.........................................................................................................................................................................
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