
Jméno: Třída: Číslo pracovního listu: 

CÍRKEV:     Benediktýni – pravidla pro život   – milí přátelé tímto pokračujeme, abychom se něco od tohoto 
řádu naučili pro svůj život…..

Benedikt ve své Řeholi klade velký důraz na život ve společenství, a proto jsou benediktýnské kláštery 
budovány jako společenství lidí, kteří žijí v následování evangelia, ve sdílení hmotných věcí, v osobní 
chudobě a v poslušnosti opatovi.

Benedikt hledal, jak pomoci mnichům, aby se stali dobrými = nositeli dobra. Sestavil pro ně seznam tzv. 
„nástrojů dobrých skutků.“ 

Úkol: 
Zde máš vypsané některé z     Benediktových „nástrojů dobrých skutků“. Z     nich vyber:  

1. Ty, které jsou pro tebe přirozené – tzn. zvládáš je bez větších obtíží, děláš je, aniž bys nad tím 
musel přemýšlet. Tyto skutky si vepiš zelenou pastelkou do větví keře, který najdeš na druhé 
straně tohoto pracovního listu.

2. Ty, které děláš jen s     obtížemi  , nebo je ještě zatím dělat nedokážeš a chtěl bys s tím něco udělat - 
zapiš si je do větví keře barvou červenou.

3. Aby keř mohl být keřem a měl dobré ovoce, musí se o něho někdo starat. Ovocem tvého keře 
jsou dobré skutky. Co potřebuji k tomu, aby můj keř nesl dobré ovoce? Kdo nebo co mi pomáhá 
zvládat „nástroje dobrých skutků“? Odpověď si napiš modrou barvou ke kořenům keře.

NÁSTROJE DOBRÝCH SKUTKŮ

Mít rád Boha.
Mít rád bližního.
Nedělat druhým to, co nechceme, aby oni dělali nám.
Postit se.
Podarovat chudé.
Navštěvovat nemocného.
Pomáhat v soužení těm, kteří to potřebují.
Těšit zarmouceného.
Nejednat v hněvu.
Mluvit pravdu.
Neoplácet zlým za zlé.
Mít rád nepřátele nebo ty, kteří mi nejsou sympatičtí.
Neproklínat ty, kdo nás proklínají, ale spíše jim žehnat.
Nebýt pyšný.
Překonávat lenost.
Nereptat.
Nepomlouvat.
Důvěřovat Bohu.
Chránit svá ústa před špatnou řečí.
Mít v úctě starší lidi.
Pomáhat mladším.
Umět se usmířit.

                 Neztrácet naději na Boží milosrdenství.



Otázky pro zamyšlení: Zkus prosím na ně odpovědět…..
Proč bychom měli dobro dělat? 

Co z toho mám já? 
Co z toho mají lidé kolem mě?

S díky vám žehná o.Jan
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