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Znáš kostely v centru Brna?

I. Katedrála sv. Petra a Pavla
A

III. Kostel sv. Janů

V okolí katedrály stojí několik soch: svatý Petr a Pavel u schodů,
svatá Barbora a svatý Jan Nepomucký ve výklencích ve zdi. Na obrázcích se jim ale ztratily jejich symboly! Víš, které to jsou? Přiřaď je
a dokresli je, aby svatí mohli v celé své kráse zdobit okolí katedrály!

Kostel svatých Janů a klášter minoritů najdeš na ulici Minoritská.
Bratři minorité tu sídlí už skoro 800 let! Znamení jejich řádu najdeš
po pravé straně od vstupu do kostela, nad vchodem do kláštera.
Které z nich to podle tebe je?

V.

VI.

IX.

a)

VII.

b)

IV.

IV. Náměstí Svobody
III.

Na náměstí Svobody je na zemi vyznačený tvar – je to obrys kostela, který byl zbořen. Víš, který světec byl jeho patronem? Zjisti
z tajenky.

VIII.

B

I.

II.

Brno je plné krásných kostelů,
chrámů a kaplí a je tu také
zajímavá synagoga.
Zkusíme si spolu projít
alespoň některé z těch, které
se nacházejí v centru města,
a zastavit se u nich.

Před katedrálou stojí také socha věrozvěstů, svatých Cyrila a Metoděje, důležitých postav našich dějin. Jak se jmenovalo písmo,
které Cyril vytvořil, a výrazně tak podpořil vzdělanost? Slož písmena, která se zpřeházela.

1. Obrázek z drobných
barevných kamínků.
2. Speciální název pro kostel,
vyznamenaný papežem –
v Brně takový máme
na Mendlově náměstí.

LAHIHCLEO

3. Podzemní prostor
na Jakubském náměstí
u kostela sv. Jakuba Staršího.
4. Výrazná část hábitu – oděvu
řeholníků, kteří mají svůj
klášter na Kapucínském
náměstí a která jejich řádu
dala název.

II. Kostel Nalezení sv. Kříže
Na průčelí kostela Nalezení svatého Kříže na Kapucínském náměstí
je mozaika, na níž je zobrazen svatý František. Svatý František
si velmi vážil přírody a ochraňoval ji, proto je mimo jiné patronem
ekologů. Najdi 5 rozdílů mezi oběma obrázky.
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5. Nadpozemská bytost,
znázorněná často
s křídly.
6. Vstup do kostela, často bývá
překrásně zdobený.
7. Velká silná velikonoční svíce.

V. Kostel sv. Tomáše
Nahlédněme do interiéru kostela svatého Tomáše. Jak se zde co
jmenuje? Přiřaď čísla k pojmům.

VI. Českobratrský
evangelický chrám

VIII. Kostel sv. Michala

Podle které osobnosti z českých dějin je pojmenován evangelický
kostel, kterému se podle zdiva říká červený? Uhádni z básničky.

A

V kostele svatého Michala archanděla je andělů plno, v kostele i na
něm. Jak vypadají? Jak jsou znázornění? Domaluj si toho svého!

B

Jaký architektonický styl v tomto kostele převažuje?
Rozhlédni se kolem sebe a rozhodni.

Před více než třema sty lety jsem žil.
Staral jsem se, abych toho děti co nejvíce naučil.
Čtení, psaní počítání –
– nejen dřina, ale taky hraní!
Vzal jsem to hned od píky,
učebnice, slovníky,
o tom, jak se učit jazykům jsem psal;
inu, svůj život jsem do služeb výuky odevzdal.
Nešlo tedy o náhodu,
že dostal jsem přezdívku „Učitel národů.“
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a) Gotika (ostře lomená okna, vysoké štíhlé stavby,
křížová klenba)
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b) Baroko (oblé, ozdobné, velkolepé, bohaté, vše vypadá, jako
by se hýbalo – třeba sochy svatých mají různě zvlněný oděv)
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VII. Kostel sv. Jakuba Staršího
A

Od kostela svatého Jakuba Staršího se poutníci v minulosti i dnes
vydávali na dlouhou cestu až do španělského Santiago de Compostela, k hrobu apoštola Jakuba. Kolik kilometrů museli ujít? Odpověď
najdeš u vstupu do kostela.

Kazatelna: Vyvýšené místo, odkud kněz promlouval k lidem,
dnes se využívá jen málo.

B

Poutníci s sebou často nosí jednu věc, symbol jejich poutnické
cesty. Tento symbol se objevuje také na značkách, a tak jim ukazuje
správný směr. Co to je?
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Oltářní obraz: Umělecké dílo, které většinou ztvárňuje patrona kostela. Zde je to zjevení Krista svatému Tomáši a dalším
apoštolům.
Svatostánek: Zdobená skříňka, v katolickém kostele
posvátné místo.
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Boční chrámová loď: Část kostela, která bývá od hlavní lodi
oddělená sloupy. Často k nim přiléhají také boční kaple
zasvěcené různým světcům. U svatého Tomáše je například
v boční kapli vzácná pieta (kamenná socha Panny Marie,
která drží v klíně Ježíše Krista).

Při procházce ze Špilberku k ulici Údolní uvidíš stavbu, která do
dálky září zlatou kupolí. Je to pravoslavný chrám svatého Václava.
Vevnitř je krásně zdobený, nachází se zde plno náboženských obrazů, které jsou pro pravoslavnou církev typické. Tyto obrazy jsou
psány, ne malovány, na dřevěné desky, a objevují se na nich různí
svatí. Víš, jak se takový obraz jmenuje? Jeho název se schovává
ve větě.

Je dobré, když lidé mluví o dobrých skutcích,
ale lepší je nejen mluvit, ale i konat!

16
Nápověda:

Ambon: Čtecí pultík. Místo, odkud se čte bible.
Hlavní chrámová loď: U svatého Tomáše je hlavní loď a pak dvě
vedlejší. Některé kostely žádné boční lodě nemají.
Kříž: Symbol křesťanství.

d) Funkcionalismus (jednoduché tvary, geometrie, linie,
hranatost, okna v pásu – vedle sebe)

IX. Pravoslavný chrám
sv. Václava

Kancionál: Zpěvník, ze kterého lidé během mší nebo pobožností
zpívají. Určitě některé znáš, třeba Chtíc, aby spal nebo Narodil
se Kristus Pán.
Věčné světlo: Červené světlo, které je symbolem Boží
přítomnosti ve svatostánku.

c) Secese (netradičně spojené barvy, barvy jsou výrazné,
zobrazují se často rostliny a zvířata, vše je velmi zdobené)

1–18
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I.A sv. Petr – klíč, sv. Pavel – kniha a meč, sv. Jan Nepomucký – kříž v ruce,
sv. Barbora – kalich a meč. I.B hlaholice
II. Rozdíly: Františkova svatozář, jeho ukazováček, provaz, chybí ptáček vlevo a ten další nemá nohy.
III. Správně je b/. Obrázek a/ je znakem dominikánského řádu. I dominikáni měli v Brně klášter –
proto se také jmenuje náměstí, kde se dnes nachází Nová radnice, Dominikánské.
IV. Mikuláš (mozaika, bazilika, kostnice, kapuce, anděl, portál, paškál)
V. 1. ambon 2. svatostánek 3. křiž 4. oltářní obraz 5. věčné světlo 6. kazatelna
VI. Jan Amos Komenský
VII.A 3 200 km VII.B mušle
VIII.B Správná odpověď je b) baroko. Gotiku najdeme třeba v bazilice Nanebevzetí Panny Marie
na Mendlově náměstí, secesní je kostel Neposkvrněného početí Panny Marie na Křenové a v duchu
funkcionalismu byl postaven kostel svatého Augustina na Kraví hoře.
IX. ikona

