
Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 

Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 

Vypracoval(a),  Dne Irena Kotková, 7. 3 .2013 

Ověřeno (datum) 9. 4. 2013 

Předmět Dějepis 

Třída V. A 

Téma hodiny  Počátky křesťanství, Betlém 

Druh materiálu Prezentace v POWERPOINTu 

Anotace 

  

Text o počátcích křesťanství v antickém Římě 

Fotografie, které ukazují město Betlém – rodiště Ježíše Krista, 

Baziliku narození, současný stav Betléma na území palestinské 

samosprávy 

Poučení o různých počátcích letopočtu v různých kulturách 

Poučení o křesťanském letopočtu 



Počátky křesťanství jsou spjaty s 1.stol. NL,  

s Palestinou neboli Judeou a s postavou Ježíše Krista.  

Z jeho jména vzniklo i slovo křesťanství. 

 

Křesťanství je víra v jednoho boha. 

Za utrpení na zemi slibuje posmrtný život v ráji a hlásá 

rovnost všech lidí = to odporuje otrokářským zásadám. 

Proto byli první křesťané v Římské říši pronásledováni. 

 

 

 



První  křesťané 
 

Křesťané odmítali uznat římské císaře za bohy. 

Proto byli pronásledováni. 

Největší pronásledování za císařů Nera 64 a Diokleciána 284. 

 

X 

313 edikt milánský  

císař Konstantin zrovnoprávnil křesťanství 

 

380 jediné státem uznávané náboženství – císař Theodosius 

zákaz OH jako pohanských svátků 

 

z pronásledovaného se stalo pronásledující 

 



 

Pojďme se podívat do rodiště Ježíše Krista – města Betléma 

ve státě Izrael – a navštivme baziliku, která byla postavena 

nad údajným místem Ježíšova narození. 

Bethlehem / počeštěně Betlém / je významné poutní místo asi  

8 km jižně od Jeruzaléma v Izraeli. 

Dnes je pod palestinskou samosprávou a většina výjezdů  

z města je pod kontrolou izraelské armády. 

Izrael je totiž jednou zemí s dvojím lidem. 

 



Co se nám vybaví při slově betlém 

/ s malým písmenem na začátku /? 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Dostupné pod licencí Creative Commons na 
www:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mohelnice_nativity_scene.jpg 
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Výjezd z Bethlehemu na izraelské území 
o stavbě zdi rozhodla izraelská vláda v roce 2002, kdy zuřila 2. intifáda 

zeď má měřit 850 km, 60% už stojí / rok 2012 / 

sporná zeď dosahuje až 8 metrů, což je dvojnásobek berlínské zdi 

na arabské straně je často pomalovaná 
 

 

 







Dnešní Bethlehem 



Dnešní Bethlehem 

 



Dnešní Bethlehem 

 







Uličky v Bethlehemu 

 



Také dnešní Bethlehem . . . 



Bazilika Narození  
nejcennější poklad Betléma, připomíná spíše pevnost 



Vchod do Baziliky Narození  

= tzv. dveře pokory, 1,25 metrů 



Proč dveře pokory . . .  

  



Domnělé místo narození Krista, 

dnes označené hvězdou 

Zapaluje se tu betlémské světlo, které  

symbolizuje Vánoce a Ježíšovo narození.  

Toto světlo  rakouští skauti v době vánočních 

svátků dopraví letecky z Betléma do Vídně  

a odtud se rozváží do kostelů po celé Evropě 

a lidé si je mohou donést domů  

na Štědrý den.  

Tato novodobá tradice vznikla v Rakousku  

v roce1986,  

u nás  se rozšířila až po pádu železné opony. 

 

Hvězda má 14 cípů. 

    

 

 



Vnitřek Baziliky Narození 

Dnes baziliku spravuje pravoslavná církev 

 

 



Video 



Betlém a ovce – 

i dnes -  ve 21. století 







Betlém a ovce  

i dnes - v 21. století 

 

Pastýř má na hlavě  

typický šátek 

zvaný palestina 

nebo arafatka 

/ podle vůdce OOP 

Organizace pro 

osvobození 

Palestiny  

Jasira Arafata  

1929 – 2004 / 





Podle čeho se počítal začátek 

letopočtu: 
 Starověký Orient 

 Podle významných událostí, podle vlády panovníků 

 Židé 

 Od přechodu Rudého moře při odchodu z Egypta do zaslíbené země 

 Asi 1 300 PNL, dnes mají židé asi rok 3 300 

 Starověké Řecko 

 Podle olympijských her, první 776 PNL 

 Starověký Řím 

 Od domnělého založení Říma 753 PNL 

 Arabové 

 Od odchodu Mohameda z Mekky do Mediny – hidžra 622 NL 

 Křesťanský letopočet 

 Podle narození Ježíše Krista v Betlémě 

 Zaveden v 6.stol.NL 



Křesťanský letopočet 

 

 Na začátku středověku se křesťanství rozšířilo po tehdy celém známém světě, a tak 
se hledal nový počátek letopočtu, který by už nevycházel z pohanských tradic, ale 
naopak z tradic křesťanů. 

 Tímto počátkem se měl stát rok Ježíšova narození.  

 Papež pověřil mnicha Dionysia Exigua, aby datum Ježíšova narození podle 
dostupných údajů zjistil.  

 A tak se stanovil počátek letopočtu. 

 Jenže mnich Dionysius se dopustil při převádění historických dat početní chyby, 
navíc ještě tehdy lidé neuměli počítat s nulou. 

 Dnes si historici myslí, že se Ježíš narodil v roce 4 před naším letopočtem. 

 Rok stanovený mnichem Dionysiem už však jako počátek našeho letopočtu zůstal. 

  

 Měřením času se zabývá pomocná věda historická zvaná chronologie. 

 

 Autor fotografií – není-li uvedeno jinak - Irena Kotková 


