
Nabožina
ISL AM

Domowina, Rěčny centrum WITAJ

6/7



Nabožina 6/7

ISLAM
Dźěłowy material za katolsku nabožinu 
w 6. a 7. lětniku na serbskim gymnaziju 

a serbskich srjedźnych šulach

Domowina, Rěčny centrum WITAJ  



Wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Rěčny centrum WITAJ

Awtorka: Birgit Bělkowa

Ilustrator: Karl Fischer

Wonkowny wobraz: Kocatepe-mošeja w Ankarje

W nadawk z wosebitej ćežu

2. naklad 2013

Spěchowane wot Załožby za serbski lud, 

kotraž dóstawa lětnje přiražki Zwjazka, 

Swobodneho stata Sakskeje a Kraja Braniborskeje.

Lektorka: Marja Hrjehorjowa

Wuhotowanje: Simona Ćěslina

Fota: KNA titulne foto, str. 10 (Reuters), str. 11;  

dpa str. 26; Sächsische Zeitung str. 27 (Jürgen Lösel)

Karty: Simona Ćěslina

Skazanske čisło: L-6/96/13-2A



3

WOBSAH

Domizna islama     5 

Staroarabski swět     5 

Žiwjenje w Arabskej pusćinje     6

Swjatnišćo Kaaba     7

Žiwjenje Mohammeda     8

„Njeje Boha nimo Allah, a Mohammed je jeho pósłanc“     8

Hedźra (ćěkańca) Mohammeda     9

Koran   10

Koran – słowo Bože   10

Z korana   11

Pjeć stołpow islama   12

Hłowne kaznje islama  12

Wuznaće wěry – šahada   13

Modlitwa – salat   14

Wotedawk – sakat   14

Posćenje – saum   14

Putnikowanje – hadź   15

Pjeć stołpow – jasna orientacija za žiwjenje   17

Lěto w muslimskej zhromadnosći   18

Wažne swjedźenje w běhu lěta   18

Muslimska protyka   19

Póstny měsac ramadan   20

Kultura islama   21

Mošeja – zetkanišćo muslimow   21

Kulturne a wědomostne wukony Arabow   22

Arabske požčonki   22

Arabske přisłowa   23

Ze stawiznow islama   24

Rozšěrjenje islama   24

Hłowne kraje islama dźensa   25

Muslimojo w Němskej   26

Islamske žiwjenje w Sakskej   27

Islam, křesćanstwo a židowstwo   28



4

Židźa, křesćenjo a muslimojo  28

Wujasnjenje cyrkwje   28

Islam a křesćanstwo w hesłach  30

Tři wulke nabožiny – wěra do jednoho Boha  31

Židowstwo – křesćanstwo – islam  32

Zjimanje   33

Přepruwuj swoju wědu wo islamje  33



5

Domizna islama

Staroarabski swět

Zapisaj z pomocu atlasa do tuteje karty:

kraje:  Arabska, Jemen, Syriska, Egyptowska, Iran
města:  Mekka, Medina, Damaskus, Jerusalem, Kairo
morja:  Srjedźne morjo, Čerwjene morjo, Persiski golf, Kaspiske morjo, Čorne morjo

1 
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Žiwjenje w Arabskej pusćinje

Dodaj zapřijeća z teksta! 

  „Ludźo pusćiny“, wobydlerjo Arabskeje, Syriskeje, 
   mezopotamiskeje a sewjeroafriskeje pusćiny; 
   woni ćahachu jako nomadojo k městnam z wodu

  bohate oazowe město, kiž běše zetkanišćo wikowarjow 
   a putnikow

  wosebite a zdobom najwjetše swjatnišćo islama 

Pěskowe stepy Arabskeje běchu lěttysacy doł-
ho wotležany dźěl swěta. Tute běchu žiwjen-
ski rum Beduinow, kiž jako nomadojo  
w rodźinach1 po kraju ćahachu. Najwjetšu 
zhromadnosć tutych rodźinow tworješe 
kmjen2. Jednot liwc bě bjez škita a prawow, 
jenož kmjen skićeše wěstotu. Mjez sobu pak 
nje-znajachu kmjeny solidaritu. Běše dowole-
ne cuzy kmjen nadpadnyć a wurubić. To běše 
kruty zakoń pusćiny. Ale mjez kmjenami 
knježeše wažna přezjednosć: Štyri měsacy 
wob lěto mějachu być bjez kóždeje zwady, 
mějachu to być „swjate“ měsacy. Nimo toho 
běše namóc na městnosćach kulta zakazana. 

Tute prawidło garantowaše oazowemu městu 
Mekka trajny měr a dobre wikowanje.
Mekka běše zetkanišćo wikowarjow a putni-
kow3 a měješe hižo z dawnych časow wosebi-
te swjatnišćo4: Kaaba.
W Mekka knježachu bohate rodźiny kmjena 
Koraišow. Tute hladachu swjatnišćo a wiko-
wachu wuspěšnje. Wone wobchowachu sej  
pra wo, putnikam chlěb a wodu předawać.  
Za přistup ke Kaabje žadachu sej pjenjezy.  
Tak nasta z oazy w dole pěskoweje pusćiny 
bohate wikowanske město.

1 Sippe, 2 Stamm, 3 Pilger, 4 Heiligtum

2 
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Swjatnišćo Kaaba

Kotre wosoby su na kotre wašnje z Kaabu zwjazane? 
Podšmórń městna w teksće ze wšelakimi barbami! 

Narysuj po informacijach teksta swoju Kaabu! 

Stara legenda rozprawja wo Kaabje: Jako 
Adam po Arabskej pućowaše, přińdźe  
do Mekka a wuhlada tam so zybolacy běły 
kamjeń. Adam wobkroči kamjeń sydom króć, 
wupraji mjeno Boha a wobda kamjeń z kóst-
kojtej1 chěžu. Tohodla dósta swjatnišćo 
mjeno Kaaba, to rěka kóstka; ale runje tak 
mjenuje so Kaaba „dom Boži“.
Dale powědaja Arabojo: W času wulkeje  
lijeńcy płuwaše Noachowa archa sydom króć 
wokoło swjatnišća. Hoberska woda zniči kóst-
kojty twar, ale fundamenty wostachu. Jandźel 
Boži wuchowa swjaty kamjeń. 
Štyri tysac lět pozdźišo namaka Abraham pod 
rozwalinami fundament, kotryž bě Adam 
połožił. „Tu je dom jednoho Boha, kotrehož 

něhdy wšitcy česćachu. Dyrbimy jón zaso  
natwarić“, praješe Abraham. Ze swojim sy-
nom Ismaelom Abraham „dom Boži“ znowa 
natwari. Ismael dósta z ruki jandźela swjaty 
kamjeń. Ze zrudoby, zo su ludźo přiboham 
słužili, bu kamjeń cyle čorny. 
Dźensa je jědnaće metrow wysoka „kóstka“ 
w srjedźišću wulkeje mošeje w Mekka. Twar 
ze šěreho kamjenja ma płonu2 třěchu. Do 
twara wjedźe drjewjany schód, dokelž su 
durje we wysokosći dweju metrow. Na zapad-
nej sćěnje stej přičinjenej narownej tafli3, 
kotrejž dopominatej na Hagar (słužowna 
Abrahamoweje žony Sary) a na Ismaela.

1 würfelförmig, 2 flach, 3 zwei Grabplatten

3a

3b
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Žiwjenje Mohammeda

„Njeje Boha nimo Allah, a Mohammed je jeho pósłanc“

Přečitaj sej tekst a podšmórń słowa, kiž su tebi njeznate! 
Wujasni sej jich woznam z pomocu słownika!

Mohammed (tež Muhammad) narodźi so w 
lěće 570 po Chr. w měsće Mekka. Jeho swójba 
słušeše ke chudšim ludźom kmjena Koraišow. 
Nan zemrě hišće do naroda Mohammeda,  
a mać, jako běše hólc šěsć lět stary. Wuj Abu 
Talib přiwza Mohammeda a rozwučowaše 
jeho we wikowanju. Bórze nawjedowaše 
Mohammed samostatnje wujowe karawany. 
Mohammed běše jara spušćomny a přewod-
nicy karawanow sej jeho jara chwalachu.  
Wo tym zhoni tež Chadidźa, bohata wudowa 
překupča. Wona poskići Mohammedej dźěło.  
Z nim rozrosće předewzaće. Chadidźa spózna 
Mohammedowy dobry charakter, wobdźiwaše 
jeho a so z nim zmandźeli. Běštaj zbožownaj 
a dźeržeštaj we wšitkich situacijach kruće 
hromadźe. 
Z hadithow (daledawanje, namrěwstwo) isla-
ma dale zhonimy: Mohammed modleše so 
kóžde lěto měsac dołho w samotnosći na 
horje Hira, zo by nabožne zwučowanja dźer-
žał. Tak bě to hač k wonemu dnjej, jako jeho 
Bóh w měsacu ramadanje powoła. Tehdy běše 
Mohammed 40 lět stary. Přińdźe nóc, kotraž 
měješe so stać z najswjećišej nocu jeho žiwje-
nja. Poda so k horje Hira, kaž bě zwučeny. 
Stawiznar Ibn Ishaq rozprawja, štož bě 
Mohammed jemu pozdźišo powědał: 
„Spicy1 zjewi so mi arcyjandźel Gabriel,  
přinjese rubiško z brokata, na kotrymž běchu 
pismiki, a rjekny: Čitaj! – Ja wotmołwich:  
Njemóžu čitać. – Na to tłóčeše mje na rubi-
ško, zo sej myslach, zo mam wumrěć. Potom 
mje pušći a rjekny znowa: Čitaj! – Ja wot-
mołwich: Njemóžu čitać. – Na to mje zaso  
na rubiško tłóčeše, zo sej myslach, zo mam 

wumrěć. Jako bě mje pušćił, wospjetowaše: 
Čitaj! – Woprašach so: Ale, što mam čitać? – 
To prajach, dokelž so bojach, zo ze mnu 
snano zaso tak wobchadźa, kaž do toho, tola 
tu jandźel rjekny:

Čitaj w mjenje twojeho knjeza, kiž je wšitko stworił,

kiž je čłowjeka ze sydnjeneje kreje2 stworił.

Čitaj! Přetož twój knjez je najnadobniši,

kotryž je přez pjero wučił,

čłowjeka wučił, štož do toho njewědźeše. 
(sura 96, 1–5)

Tak ja to čitach, a wón mje zaso wopušći.  
Na to wotućich ze swojeho spara, a bě mi, 
jako bychu tute słowa byli zapisane do mojeje 
wutroby. Nawróćich so k swojej swójbje, 
dźěch ke Chadidźi a sydnych so pódla njeje. 
A jako jej wšitko powědach, zawoła wona: 
Wjesel so a wostań kruty! Nadźijam so,  
zo stanješ so z profetom tutoho ludu!“

1 im Schlaf, 2 aus geronnenem Blut

1 
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Dopjelń tekst!

Mohammed narodźi so w lěće 570 po Chr. w . Wón wotrosće jako syrota pola 

. Jako běše Mohammed 25 lět stary, woženi so z ,  

z wudowej překupču. Hižo bórze njeměješe Mohammed zajim na wikowanskim žiwjenju.  

Wón pytaše samotu. Poda so  dołho na horu Hira a dźeržeše tam 

 . W  (daledate spisy islama)  

steji: Jako běše Mohammed  lět stary a měsac  na horje přežiwi, 

zjewi so jemu jandźel  a sčini jeho k profetej. Mohammed pak nochcyše 

najprjedy tutón nadawk přewzać; wón měješe wulki . W tutym času běše jemu 

 wulka pomoc. Zmužiće jemu přirěčowaše a wěrješe jako prěnja jeho słowam.

Hedźra (ćěkańca) Mohammeda
 

Rjaduj na zakładźe wobeju tekstow wo žiwjenju Mohammeda slědowace hesła! 
Zapisaj prawy slěd ličbow před hesła!

 Mohammed ćekny do Mediny

 Bóh jeho powoła

 nawróći so jako dobyćer do Mekka

 woženi so z Chadidźu

 dźeržeše nabožne zwučowanja na horje Hira

 nawjedowaše wujowe karawany

W 2 

3 

Měnjenja wo Mohammedźe běchu počasu 
rozdźělne. Mohammed prědowaše wo jednym 
Bohu, před kotrymž su wšitcy jenacy a zo 
maja bohaći chudych podpěrować. To so wězo 
wjednikam Koraišow njelubješe. Mjez nimi  
a Mohammedom wudyri wulke njepřećelstwo. 
Tuž rozsudźi so Mohammed, město Mekka 
wopušćić. Na swojej ćěkańcy zetka na kara-
wanowej dróze šěsć mužow z města Yathriba, 
kiž leži sewjernje Mekka. Tući jemu dołho 
připosłuchachu. Doma rozprawjachu wo Mo- 
hammedźe. Přeprosychu sej jeho do Yathriba. 

To běše w septembrje 622. Z tutym podaw-
kom započa so za islam nowy čas (ličenje 
časa: 622 po Chr. = 0). Wulka syła ludźi witaše 
Mohammeda. K prěnjemu razej nasta 
zhromadnosć muslimow (umma). Mohammed  
rjadowaše žiwjenje w měsće z wopismom. 
Yathrib dósta nowe mjeno Medina, město 
profeta. Mohammed bu rěčnik města.  
W běhu někotrych lět nakaza kmjeny a ro- 
dźiny w bliskosći Mediny, zdźěla z namocu.  
W lěće 630 zdoby w bitwje Mekka a nawróći 
so do domizniskeho města.
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Koran

Koran – słowo Bože

Zasadź do teksta slědowace słowa!

arabskej • čitanje • Gabriel • kapitle • w Mekka • Mohammed • słowo • surami • wutroby

Koran ze swojimi 114  je swjata kniha muslimow. Koran – to rěka 

. Sury – to su jednotliwe  korana. Profet  

je tute wšitke słyšał, jako přebywaše  a w Medinje. Arcyjandźel 

, kiž je so Mohammedej někotre razy zjewił, je k njemu rěčał a Mohammed 

je wšitko dokładnje z hłowy nawuknył. Kóžde  je słowo Boha Allah. Koran  

je w formje basnjow w  rěči napisany. Za muslima je wažne, koran hłuboko  

w sebi přijimać, zo by był dźěl swojeho myslenja a swojeje . 

1 
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Z korana

W mjenje Allah, miłosćiweho a smilneho.

Chwała Allah, knjezej wšeho swěta,

miłosćiwemu, smilnemu, 

kralej sudneho dnja!

Tebi słužimy, a tebje prosymy wo pomoc.

Wjedź nas po runym puću,

po puću tych, kotrymž sy miłosć wopokazał

a kiž njepodleža hněwej a njekroča po wopačnych pućach.
                                                                          (po surje 1)

Přirunuj suru 1 a Wótčenaš! Napisaj najprjedy Wótčenaš! 
Podšmórń zhromadnosće a rozdźěle ze wšelakimaj barbomaj!

2 
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Pjeć stołpow islama

Hłowne kaznje islama

Što wupraja symboliska rysowanka? 
Zasadź słowa na prawym městnje do teksta!

kaznjow • kluč • pjeć • wotewrjenej

Islam ma  hłownych .  

Tute hodźa so symbolizować z   

ruku. Wone su zdobom  k žiwjenju.

Zapisaj zapřijeća do stołpow! Wumoluj jednotliwe stołpy ze wšelakimi barbami! 
Přirjaduj hesła z wotpowědnej barbu stołpam!

1 

wěrywuznaće

2 

„Njeje Boha nimo Allah.“ modlitwa wotedawk

so pjeć króć wob dźeń modlić wot swojeho zamóženja něšto wotedać 

posćenje so w ramadanje posćić

wot schadźenja słónca hač do jeho chowanja bjez jědźe a pića

putnikowanje so podać do Mekka

sej ruce wumyć

Ć

P

T

M

W

T
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Islamske prawidła žiwjenja maja swój zakład 
we wěrywuznaću: 
„la ilaha illa-llah“ – „Njeje Boha nimo Allah, 
a Mohammed je jeho pósłanc.“
Tute wuznaće k jednomu a jónkróćnemu 
Bohu je najwažniše wuprajenje wěriwych. 
To su prěnje słowa, kiž šeptaja so nowonaro-

dźenemu do wucha; a poslednje, kiž zdychnje 
mrějacy muslim. Wšitke druhe wučby su  
tutomu wuznaću podrjadowane. Kóždy, kiž  
wupraji wuznaće před swědkami, je z tym  
k islamej přestupił. Muecin wozjewja 
wuznaće, hdyž woła wěriwych k modlitwje. 
Wěriwy muslim modli so tute wšědnje wjele 

W 3 

4 

Wudźěłaj z teksta korana pjeć stołpow islamskeje wěry!

Waša pobožnosć njewobsteji w tym, zo wobroćiće 

swoje mjezwočo na wuchod abo na zapad.

Prawa pobožnosć

Wěrće do Boha a sudneho dnja, 

do jandźelow, pisma a do profetow;    

wona wobsteji w tym, zo wot swojeho 

wobsydstwa přiwuznym a syrotam dawaće,  

chudym, pućowacym a prošerjam 

a za wukupjenje jatych; 

zo so modliće a sakat1 płaćiće. 

Wěriwi! Wam je předpisane so posćić. W měsacu   

ramadanje so koran čłowjekam za wjedźenje prawa  

wupósła: widźomne znamjo.  

Tak maja so ći, kiž su doma, w tutym měsacu 

posćić. Piće a jěsće, doniž njemóžeće w rańšim 

switanju běłu nitku wot čorneje rozeznawać; 

posćće so potom zaso, doniž njeje nóc, 

a přebywajće w mošejach.

Putnikujće a wopytujće swjate městna  

w Božim mjenje. 

Jeli pak sće zadźěwani, potom přinjesće mały wopor.    

                                      (ze sury 2)

1 wotedawk

Wuznaće wěry – šahada

Podšmórń wěrywuznaće muslimow!
Přez kotru činitosć přestupja k islamej?
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Modlitwa – salat

Kotre časy modlenja znaje muslim? Podšmórń!

Wotedawk – sakat

Na kotre wašnje dawaja muslimojo jałmožnu?

Posćenje – saum

Wupisaj z datych hesłow te, kiž zwisuja z póstnym časom muslimow!

popjelna srjeda • ramadan • cokorowy swjedźeń • wulki pjatk • schadźenje a chowanje słónca • 
čitanje w bibliji • 30 dnjow • wodnjo bjez jědźe a pića

Jałmožnu dawać je prawidłowna winowatosć. 
Tuta wobsahuje, zo dźěliš swoje wobsydstwo 
z chudymi, dołžnikami1, potrěbnymi, jatymi  
a pućowacymi. Po wuprajenjach w koranje  
je nutřkowna hódnota dawanja wažna, nic 
mnóstwo dara. Kóždy dorosćeny muslim, 
kotrehož zasłužba leži nad minimumom,  

ma lětnje 2,5 % do 10 % wot tuteje potrěb-
nym sobučłowjekam wotedać. Tu njejedna so 
jenož wo jałmožnu2, ale wo socialnu solidari-
tu. Wobsydstwo a twory swěta słušeja Bohu;  
z dźělenjom wróćiš jemu jeho swójstwo.

1 Schuldner, 2 Almosen

Pjeć razow wšědnje ma so muslim modlić: 
před schadźenjom słónca, připołdnju, popoł-
dnju, po chowanju słónca a do spanja. Před 
modlitwu so muslim wumyje a dźiwa na čistu 
drastu. Za modlitwu samu je čiste městno 
trěbne. Tam, hdźež runje je, połoži matu abo 
přestrjenc. 
Pjatk modla so muslimojo zhromadnje w mo -
šeji. Při modlitwje je kóždy pohib ćěła a ru - 
kow kaž tež kóžde słowo postajene. Wěriwi 
nastupja so w rynkach, na čole steji imam. 

             

5 

6 

7 



Putnikowanje – hadź

Skica pokazuje puć, kiž putnicy z Mekka do něhdźe 20 km zdaleneje runiny Arafat kroča. 
Dodaj ličby z karty sćěhowacym městnam:

 tři kamjentne stołpy           Kaaba          hłowna mošeja          při horje Arafat

Putnikowanje ma kruty wotběh:
1. Na wěstych městnach so putnicy zetkaja a so přihotuja. Woni so wumyja a zwoblěkaja so  
 wotpowědnu běłu drastu. Z wosebitej modlitwu wupraja jasnje swoju zwólniwosć 
 k putnikowanju. 
2.  W Mekka kroča putnicy sydom razow napřećo časnikej wokoło Kaaby, při tym koša  
 čorny kamjeń Kaaby.
3.  Sydom króć běža putnicy mjez hórkomaj al-Marwa a al-Safa tam a sem – spominajo  
 na to, zo je Ismaelowa mać Hagar zadwělowana w pusćinje za wodu pytała. 
4. Putnicy přebywaja po tym cyłe popołdnjo w stanach při horje Arafat. Tam modla so  
 připołdniši, wječorny a nócny paćer. Wobkrućeja, zo chcedźa jako muslimojo Bohu słužić  
 a proša wo jeho smilnosć. Hora Arafat rěka tež „Hora wodawanja“.  
5. W Muzdalifje zběraja putnicy małe kamuški za přichodnu staciju putnikowanja.
6.  W Minje mjetaja putnicy kamuški do třoch kamjentnych stołpow – symbol toho,  
 zo bu čert kamjenjowany.
7.  Putnicy nawróća so do Mekka, hdźež kroča znowa sydom razow wokoło Kaaby. Hadź  
 zakónči so ze swjedźenjom, na kotrymž wopruja putnicy wowcu – spominajo na to,  
 zo njewoprowaše Abraham swojeho syna Ismaela, ale wowcu. Mały dźěl mjasa jědźa  
 putnicy, wjetši dźěl dari so chudym.
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Wjace hač milion muslimow putnikuje kóžde 
lěto do Mekka. Kóždy, kiž ma za to trěbne 
financne srědki – mužojo kaž tež žony – ma 
znajmjeńša jónu w swojim žiwjenju do swjate-
ho města putnikować. Jednotna běła drasta  
za čas putnikowanja zběhnje wšitke rozdźěle 
mjez ludźimi. Jenož muslimojo smědźa město 
Mekka wopytać. Putnicy kroča sydom razow 

wokoło Kaaby a koša čorny kamjeń na róžku 
Kaaby. Putnikowanje zwuraznja zhromadnosć 
muslimow. Su zhromadnje w pusćinje njehla-
dajo na rěč, kraj a socialny pochad žiwi  
a spjelnjeja nabožne winowatosće. Zaběraja 
so z jednej mysličku, z Bohom. Štóž je putni-
kowanje zakónčił, smě čestny titul „hadźi“ 
abo jako žona „hadźije“ nosyć. 

8 



Napisaj do linkow wyše wobrazkow ličby po prawym slědźe putnikowanja! Orientuj so 
na stronje 15! Namoluj po swojich předstawach falowacu ilustraciju!

Nětko zapisaj do prózdnych kašćikow wotpowědne městnosće! 

Hdyž putnikuješ, podaš so z nachribjetnikom na puć. Za dlěši dowol pak trjebaš kófer.
Zapakuj nětko „muslimski“ kófer, štož rěka, tu podate słowa, kiž zwisuja z putnikowanjom  
do Mekka! Zapisaj so hodźace słowa do kófra!

Mekka   Jerusalem 
Medina   hora Nebro  
hora Arafat    pisana drasta  
běła drasta   křinja sluba 
Kaaba    katakomby 
kónčny kamjeń  čorny kamjeń  
tři razy   sydom razow 
kamuškaj   

kamuški 
swinjo    

jeleń 
wowca

16
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1  Přihot na putnikowanje 
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Pjeć stołpow – jasna orientacija za žiwjenje

Tu je so we wšěch směrach schowało 14 słowow. Markěruj słowa!
Tute zasadź potom do teksta nadawka 11b!

Přečitaj sej tekst a dopjelń jón! Jako pomoc słuža ći słowa z křižowki!

Muslimojo su swoju wěru w jasnej sadźe zjimali: „Wobswědču, zo njeje Boha nimo 

 a zo je  jeho pósłanc.“ Kóždy muslim ma so wšědnje 

 króć modlić. Před modlitwu ma sej ruce . Pohiby ćěła a rukow su 

dokładnje postajene, runje tak słowa modlitwy.  zetkaja so wěriwi k modlit-wje 

w mošeji. Koran praji, zo maja zamóžni něšto za  wotedać. Z toho je so wino-

watostny  wuwił; kóždy ma dźěl swojeje zasłužby .

W měsacu  posća so wšitcy wěriwi. Ze schadźenja hač do chowanja 

słónca njesmědźa  a pić. Dźěći, stari a  ludźo njetrjebaja  

so posćić. Ramadan zakónči so ze swjedźenjom łamanja posćenja. Jónu w žiwjenju ma kóždy 

muslim do  putnikować, hdźež je , najwažniše swjatnišćo islama. 

Putnicy noša  drastu jako znamjo zhromadnosće muslimow. 

W Ě D O L I N Z R CH Ě Ć

A O W D E M M A H O M Ć

A K T A J P M W B R Z A

B P J E Ć A Ł U Ě I J D

A M CH U D Y CH M Ł W B E

A L L A H A M Y U Ł Ž T

K S N O W Z W Ć A L R O

I J Ě S Ć O A K K E M W

E Dź M T A N Ě C Ó M J Ž

W 11a 

W 11b 
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Lěto w muslimskej zhromadnosći

Wažne swjedźenje w běhu lěta

Wulki woprowanski swjedźeń: To je najwjetši swjedźeń islama. Wjetšina muslimow spomina  
na pruwowanje Abrahama, kotryž je měł swojeho syna Ismaela woprować. Swójby zarězaja 
woprowanske zwěrjo, zwjetša wowcu. Turkowsce rěka swjedźeń kurban bayram. 

Cokorowy swjedźeń /swjedźeń łamanja posćenja: Z třidnjowskim swjedźenjom zakónči so 
póstny měsac ramadan. Muslimojo dźakuja so Bohu, kiž je jim hrěchi wodał. Wjeselo  
zwuraznja so z mjezsobnymi wopytami. Při tym daruja so husto słódkosće, tohodla rěka  
swjedźeń tež cokorowy swjedźeń. 

Nowolětny swjedźeń: Na tutym dnju započnje so islamske lěto. Spomina so na wupućowanje 
Mohammeda z Mekka w lěće 622.

Mevlid kandili: Jedna z pjeć swjatych nocow – narodniny profeta. W tutej nocy wopominaja 
muslimojo narod Mohammeda w lěće 570. W mošeji słyša čitanje k česći profeta.

Kotre swjedźenje předstajeja so na wobrazach? Připisaj wotpowědny swjedźeń!

  

1 
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Muslimska protyka

Lěto 0 muslimskeho časa postaji so na dźeń 16. julija 622. Na tutym dnju poda so Mohammed 
ze swojimi přiwisnikami z Mekka do Mediny, zo by tam prěni centrum noweje wěry załožił.
Muslimske lěto je měsačkowe lěto a je z tym 10 abo 11 dnjow krótše hač křesćanske lěto  
po słóncu. Lěto 2005 po Chr. wotpowěduje něhdźe lětu 1426 po hedźri. 

Wobhladaj sej daty z muslimskeje protyki za 2005 a 2006. Woblič daty za muslimsku protyku 
za lěto 2007! Přirunuj je potom w protyce, kiž ma tute daty zapisane!

   

  2012

 25.10.   wulki woprowanski swjedźeń

 15.11.   nowolětny swjedźeń (1434 po h.)

 24.11.   ašura-swjedźeń1

 05.02.   mevlid

 19.07.   započatk ramadana

 19.08.   swjedźeń łamanja posćenja

  2013

 14.10.   wulki woprowanski swjedźeń

 05.11.   nowolětny swjedźeń (1435 po h.)

 14.11.   ašura-swjedźeń

 24.01.   mevlid

 08.07.   započatk ramadana

 08.08.   swjedźeń łamanja posćenja

  2014

  nowolětny swjedźeń (1436 po h.)

  ašura-swjedźeń

  mevlid

  započatk ramadana

  swjedźeń łamanja posćenja

  wulki woprowanski swjedźeń

1  modlenski a póstny swjedźeń; dźesaty dźeń prěnjeho islamskeho měsaca; 
 na tutym dnju je Kaaba w Mekka wotewrjena

2 



3 

20

Póstny měsac ramadan

Wopisaj w hesłach winowatosće muslimow za čas ramadana!
Što słuša tež k posćenju a čehodla? 

Ze žiwjenja w turkowskej wjesce
Dumdirumdum, dumdirumdum, dumdirum-
dum – dumdum ... je zdaloka w nocy słyšeć. 
Poněčim 13lětna Aylin wot tuteje hary 
wotući. Što to je? Wona přemysluje. Wězo, 
póstny měsac ramadan so započnje. Za čas 
ramadana chodźa młodźi mužojo w nocy po 
wsy a bija tak dołho na bubony a bubončki, 
doniž so w domach swěca njezaswěći. 
Hač krótko do schadźenja słónca, hdyž 
hodźa1 (ně. Hodscha) k rańšemu modlenju 
woła, směmy jěsć, so Aylin dopomina. Cyły 
dźeń, doniž imam k wječornej modlitwje 
njewoła, dyrbimy so posćić. Jěsć, pić a cigare-
ty kurić je w tutym času zakazane; tohorunja 
so muslimojo kóždeježkuli zabawy wzdadźa2, 
zo bychu swoje ćěło wučisćili. Tak spěšnje kaž 
pak so nóc započina, zakaz hižo njepłaći. 
Aylin so we łožu přećahuje a přemysluje  
wo ramadanje. Prjedy hač so póstny měsac 
započina, wurjedźa cyły dom wot horjeka hač 
dele. Za modlenje ma wšitko cyle čiste być, 
wosebje špundowanje a přestrjency, přetož  
při modlenju so na podłohu kłoniš.
Holcy měli z dźewjeć lětami z posćenjom 
započinać, hólcy z dwanaće. Najpozdźišo  
wot štyrnateho žiwjenskeho lěta by dyrbjała 
kóžda holca nabožne předpisy, kaž modlenje 
a posćenje, dodźeržeć. Aylin je so jako pospyt 
dźeń abo dwaj dnjej posćiła. Lětsa chce pra-
wje započinać. 

Hdyž maja žony swoju menstruaciju, 
njesmědźa so modlić a tež nic so posćić. 
Z kreju, tak měnja muslimojo, zhubi so jeje 
čistosć, kotraž pak je za to předpisana. 
Hdyž je so słónco schowało, wozjewja hodźa 
kónc posćenja. Wšitcy sydnu so potom za 
blido k jědźi. Po jědźi du so modlić: mužojo 
do mošeje, žony do koranoweje šule. Po mo-
dlenju zetkaja so mužojo w čajownjach.  
Za čas ramadana zdawa so kóždy być kaž 
přeměnjeny, sej Aylin čampajo po domje 
mysli. Wšitcy so wosebje prócuja, zo bychu so 
Allah spodobali. K posćenju słuša modlenje  
a časćiše čitanje z korana. Muslimojo so tak  
w swojej wěrje skrućuja.
Hižo jako dźěćo je Aylin wuknyła, zo wob-
steji žiwjenje z dobrych a špatnych skutkow. 
Allah chce, zo čini čłowjek po móžnosći jenož 
dobre skutki. Mać je jej jónu powědała: 
„Allah ma wahu. Na njej so dobre a špatne 
skutki wotwažuja.“
Na kóncu ramadana wotměwa so seker  
bayram3 – třidnjowski swjedźeń cokora. 
Wšitcy za tutón swjedźeń swoje domy wu- 
rjedźa a woběla, tak zo so wšitko zyboli. Na 
swjedźenju samym dźěći dom wot domu cho-
dźa, zbožo přeja a staršim ludźom ruce koša.

(po: Bóh a swět 7/8, Budyšin 1998)

1 imam w Turkowskej

2 auf jegliche Unterhaltung verzichten

3 Tak mjenuja Turkojo swjedźeń łamanja posćenja.



Kultura islama

Mošeja – zetkanišćo muslimow

Podšmórń dźěle mošeje a zapisaj tute na prawym městnje do rysowanki!

Zapisaj wosoby, kiž spjelnjeja wažne nadawki w mošeji!

 woła z minareta k modlitwje.

 dźerži narěč.

 pokaza modlenske zwučowanja a nawjeduje wosadu.
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Kaaba w Mekka je najwažniše swjatnišćo 
islama. Muslimojo hladaja při modlenju  
do směra Kaaby. Tohodla je w kóždej mošeji 
modlenski róžk (mihrab), kiž je wusměrjeny 
na Mekka. Modlenski rum je z přestrjencami 
wukładźeny. 
Pjatk zetkawaja so wěriwi k připołdnišej 
modlitwje w mošeji, mužojo a žony wot so 
dźěleni. Z klětki1 (minbar) dźerži prědar 
swoju narěč. 
Do mošeje směš jenož bosy zastupić. W kóž-

dej mošeji je tež móžnosć za rituelne myće  
do modlitwy; husto je to studnja na dworje. 
Imam pokaza jednotliwe modlenske zwučo-
wanja; wón nawjeduje tež wosadu. Muecin 
woła pjeć króć wob dźeń z wěže mošeje 
(mina ret) k modlitwje. 
Mošeja njeje jenož rum modlenja, ale tež  
zet kanišćo muslimow. Tu wotměwaja so zhro-
madźizny, šulerjo spjelnjeja swoje domjace 
nadawki abo pućowacy so tu wočerstwjeja.
1 Kanzel

1 

2 
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Kulturne a wědomostne wukony Arabow 

W času mjez 800 a 1100 docpě kultura Arabow wjeršk. Wjele Arabow móžeše čitać a pisać. 
Arabscy wučency docpěchu na wšelakich wědomostnych polach wosebite wukony.

Přirjaduj sćěhowace hesła wotpowědnym polam wědomosće!

arabske ličby • biblioteki w mošejach • plahowanje połnokrejnikow1 • swětowe karty  
po Edrisiju • wuhotowanje mošeje w měsće Córdobje • zhotowjenje lěkowanskich srědkow 

architektura: 

geografija: 

literatura: 

matematika: 

medicina: 

skotarstwo: 

Arabske požčonki2

Wobydlerjo Europy su dołhi čas wot arabskeje kultury wuknyli. Tohodla wužiwamy wjele  
słowow arabskeho pochada. 

Přirjaduj sćěhowace požčonki  podatym skupinam!

algebra • alkohol • aprikoza • artišoka • cokor • cyfra • damast • gitara • katun • kitl • kofej •  
limonada • měca • muskat • muselin • oranža • rabarber • rajs • safran • šek • tamburin • tarif  

drasta:   

hudźbne nastroje: 

korjeniny:  

matematika:  

napoje:   

pjenježne naležnosće: 

płaty:   

płody/zelenina:  

1 Vollblutpferd

2 Lehnwort

3 

4 
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W5 

Arabske přisłowa

Namakaj arabske přisłowo, kiž móže tež za šulu wužitne być!
Ze zaramikowanych kašćikow wučitaš padorunje přisłowo.

serbsce za słowo sakat

wón woła z minareta k modlitwje

prjedawše mjeno města Medina
 
ćěkańca Mohammeda

mjeno Boha muslimow

Boži dom muslimow

wěža mošeje

swjata kniha muslimow

jednotliwe kapitle korana

telko króć woła muecin wšědnje z minareta 

papjera za pisanje w starym času

Jan je Jězusa w Jordanje ...

knihi Noweho zakonja napisachu so w ... rěči

ewangelist

druha kniha Mójzesa

linka w bibliji

kniha křesćanow

nazymski swjedźeń židow

čestne mjeno za židowskeho wučenca

je nimo tory zakład židowstwa 

wón wjedźeše israelski lud z Egyptowskeje

druhe mjeno za dźesać Božich kaznjow

modlenski dom židow

mjeno Boha w Israelu

sydomručny swěčnik 



Ze stawiznow islama

Rozšěrjenje islama

Wumoluj na karće teritorij, hdźež knježeše islam za čas Mohammeda!
Woznamjeń kónčiny, hdźež rozšěri so islam hač do 13. lětstotka, z dalšej barbu!

Nakřižuj prawe wuprajenja!

 Wobydlerjo arabskich krajow su zwjetša muslimojo.
 Mekka leži w Europje. 
 Za čas Mohammeda zasydlichu so muslimojo w Němskej.
 Křesćanski swět je wjele wot arabskeje kultury wuknył a přewzał.
 Najwjace muslimow bydli dźensa w Europje.
 W Indoneskej je islam rozšěrjeny.
 Wliw islama w dźensnišim swěće njeje wulki.  
 Wzajomna toleranca mjez křesćanstwom a islamom je dźensa za nas wažny nadawk. 
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W lětach, kotrež přežiwi Mohammed w Me- 
dinje, běše wón rěčnik města a wokolnych 
kmjenow. W bojach přećiwo městu Mekka  
ze swojimi přiwisnikami husto doby. W lěće 
630 móžeše so do ródneho města nawróćić. 
Wójnska słužba muslimow sta so z winowa-
tosću. Połny wuznam dósta tuta po smjerći 
Mohammeda. Pod prěnimaj kalifomaj1 Abu 
Bekrom a Omarom podćisnychu so Persiska, 

Syriska a Egyptowska a ludnosć přiwza 
islamsku wěru. Pozdźišo rozšěri so mócnarst-
wo kalifow (kalifat) po sewjernej Africe hač 
do Španiskeje a južneje Francoskeje. W lěće 
732 so wone w Europje skónči. Islam pak 
rozšěri so dale na wuchod hač do Indiskeje. 
Wokoło 1280 přińdźe islam tež do Chiny  
a dale do Indoneskeje.
1 „naslědnik“ Mohammeda

1a 

2 

Wb 
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Hłowne kraje islama dźensa

W kotrych krajach je islam hač do dźensnišeho hłowna nabožina? 
Namakaj kraje z pomocu atlasa a napisaj tute!

   

1  10 

2  11 

3  12 

4  13 

5  14 

6  15 

7  16 

8  17 

9  18 

Zarysuj měsće Mekka a Medina! W kotrym kraju ležitej? 

3 

4 
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Muslimojo w Němskej

Zapisaj informacije z teksta!

W Němskej bydli něhdźe  muslimow. Prěnje muslimske 

nabožne zjednoćenstwo w Němskej załoži so w  . Wjetše mošeje natwa-

richu so w zašłych lětach w  .

Nimo katolskeje a ewangel-
skeje nabožiny zabjerje islam 
w Němskej třeće městno  
po ličbje wěriwych. Tučasnje 
bydli něhdźe 3,5 milionow 
muslimow w Němskej. 
Hižo we 18. lětstotku byd-
lachu někotři muslimojo  
na teritoriju Němskeho  
mócnarstwa.  
Za čas Prěnjeje swětoweje 
wójny přińdźe 15 000 musli-
mow přez wójnsku jatbu do 
Něm skeje. Skupina z nich 
zasydli so w Berlinje a załoži 
tam prěnje nabožne zjedno-
ćenstwo: islamsku wosadu  
w Berlinje. 
W 60tych lětach 20. lětstotka 
so ličba muslimow w Něm-
skej znowa powyši. Tak mje-
nowani hóstni dźěłaćerjo  
přińdźechu z Turkow skeje, 
Marokka a Tuneziskeje. 
Dźensa je w Němskej  
2,5 milionow Turkow. Woni  
su tež najlěpje organizowani  
muslimojo w Němskej. Najwjetša turkowska 
organizacija w Němskej je „Turkowsko-islam-
ska unija za nabožinu“ (DITIB). Wona bu 
1982 załožena. 
Dalše zjednoćenstwo w Němskej je „Zwjazk 
islamskich kulturnych centrow“. Wosebje dźě-
ći a młodostni so w čitanju korana wuwučuja. 
Kelko islamskich Božich domow w Němskej 

je, njehodźi so z wěstosću rjec. Jich ličba staj-
nje stupa. Mnoho tajkich je w bydlenskich 
domach. W zašłych lětach natwarichu so 
někotre wulke mošeje: W Mannheimje jedna 
z 2500 městnami, w Frankfurće nad Moha-
nom jedna z 3000 a w Berlinje samo jedna 
z 5000 městnami.
                               (po: Katolski Posoł čo. 46, 2001)

5 

Sehitlik mošeja w Berlinje-Neuköllnje
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Islamske žiwjenje w Sakskej

Markěrujće wuprajenja, kiž wotpowěduja informacijam w rozprawje!      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
– w Sakskej njeje wjele muslimow žiwych 
– w Berlinje je wulka mošeja
– w Drježdźanach je islamski centrum
– w času ramadana zetka so 300 do 400 wosadnych k modlenju w mošeji
– rěčnik mošeje přednjese prědowanje arabsce
– muslimojo w Drježdźanach su ze 27 narodow

Pjatkowne modlenje w islamskim centrumje w Drježdźanach

30lětna reporterka sakskich nowin wobdźěli 
so na pjatkownym muslimskim modlenju  
w Drjež dźanach a rozprawja wo tym: W Saks-
kej je něhdźe 9000 muslimow, w Drježdźa-
nach a we wokolinje něhdźe 3000. Přirunujo 
z městami samsneje wulkosće njeje to wjele. 
K modlitwje w mošeji zetka so prawidłownje 
150 do 200 wěriwych. Na wysokich swjedźe-
njach abo w času ramadana je to dwójce tel-
ko. Drježdźanscy wosadni přińdu ze 27 naro-
dow; z nimale wšitkich arabskich krajow  
a tež z afriskich a europskich statow. 
Islamski centrum w Drježdźanach je stary 
platowy twar, kiž běše něhdy jónu pěstowar-
nja. Rumy su wosadni sami renowěrowali; 
woni su sćěny znowa barbili a nowe pře-
strjen cy wukładli. 
Pjatk připołdnju steji wjele črijow před 

zachodom. Hižo dlěši čas słyšiš z wjacorych 
wótřerěčakow w domje słowa imama.  
150 mužow je so w prěnim poschodźe w třoch 
rumach zhromadźiło. Imam steji na podesće  
a prěduje před mikrofonom. Je chětro wusko. 
W pódlanskim rumje su myjadła1, hdźež so 
kóždy wěriwy do modlenja rituelnje wumyje. 
W rumje za žony na druhej stronje schodow 
modli so něhdźe dźesać žonow. Dźěći běhaja, 
sej tu hrajkajo, tam a sem. Šulske dźěći  
so roz mołwjeja. Žony słyša prědowanje  
z wótře rěčakow. 
Imam prěduje arabsce. Potom přečita rěčnik 
mošeje prědowanje němsce, dokelž je něm-
čina ta rěč, kotruž wšitcy rozumja. 

(po: Sächsische Zeitung, 09.12.2004)

1 Waschgelegenheit
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Islam, křesćanstwo a židowstwo

Židźa, křesćenjo a muslimojo

Podšmórń w teksće mjenowane zhromadnosće mjez židami a muslimami!

Što je najwažniša zhromadnosć mjez židami, křesćanami a muslimami?

Wujasnjenje cyrkwje

Mohammed so w Medinje ze židami k prě-
njemu razej bliže zezna. Jako wobsedźerjow 
„pisma“ sej jich wysoko wažeše. Wón nawja-
za tehdy na židowske wašnja a porjady: 
Přikład za muslimsku pjatkownu Božu słužbu 
běše Boža słužba na židowskim sabaće;  
tež prawidłowne modlenje a snano tež směr 
modlenja matej korjenje w židowstwje. 
Mohammed chcyše židow do noweje zhroma-
dnosće přiwzać. Mějachu pak připóz nać, zo je 
Mo hammed wot Boha a k arabskim ludźom 
pósłany. Židźa pak prajachu, zo njeje 

Mohammed profet Boha. Tež křesćenjo  
so spjećowachu a mjenowachu Mohammeda 
wopačneho profeta. 
Nowa zhromadnosć mjez židami, křesćanami 
a muslimami njenasta. Přesłapjenje wo tym 
zwurazni so tež w pozdźišich tekstach korana. 
Zwjazowace elementy pak su wostali. To naj-
wažniše je, zo wuznawaja so wšitke tři nabo-
žiny k jednomu jeničkemu Bohu.
Mohammed mjenowaše židow a křesćanow 
„ludźi pisma“. Koran znaje a wuchwaluje 
Abrahama, Mójzesa a Jězusa. 

W našim času, hdyž spyta čłowjestwo so 
zbližić a hdyž zwiski mjez wšelakimi ludami 
přiběraja, přemysluje cyrkej z wjetšej kedźb-
nosću wo swojim poměrje k njekřesćanskim 
nabožinam.
Ludźo wočakuja wot wšelakich nabožinow 
wotmołwu na prašenja čłowjeskeho žiwjenja: 
Što je čłowjek? Što je zmysł a zaměr našeho 
žiwjenja? Što je dobre? Što je złe? Zwotkel 
přińdźe horjo a kajki zmysł ma? Što je  
po smjerći? 
Katolska cyrkej njewotpokaza ničo ze wšeho 
toho, štož je w (swětowych) nabožinach 
wěrne a swjate. Z chutnosću wobkedźbuje 
činitosće a žiwjenske wašnja, předpisy  
a wučby. Tute drje so na někotrežkuli wašnje 

wotchileja wot toho, štož ma wona za prawe  
a štož wuči, ale dawaja spóznać pruhu woneje 
wěrnosće, kotraž wšitkich ludźi rozswětla. 
Katolska cyrkej pak wozjewja Chrystusa;  
wón je „puć, prawda a žiwjenje“ (Jan 14,6).
Druhi Vatikanski koncil (1965) je zwěsćił:
Cyrkej wobhladuje muslimow z česćownosću: 
Woni modla so jeničkemu Bohu; podćisnu so 
jemu kaž Abraham; česća sej Jězusa jako  
profeta; wočakuja sudny dźeń, na kotrymž 
Bóh wšěch ludźi zbudźi. Muslimojo dźiwaja 
na pócćiwe1 wašnje žiwjenja a česća Boha 
wosebje z modlitwu, jałmožnu a posćenjom.

1 sittsam

1 
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Dopjelń teksty, kiž zaběraja so ze zhromadnosćemi a rozdźělemi mjez křesćanstwom a islamom! 

Abrahama • Boži • dźeń • hedźru • jałmožnu • jednoho • Jězus z Nacareta • ličenje • Mediny •  
Mekka • miłosćiwy • modlitwje • njebjes • narodom • posćenje • profetow • před • syn •  
wšehomócny • zbudźenje • zemje • změna • žiwjenje 

Křesćanstwo a islam matej wjele zhromadnosćow:

Křesćenjo a muslimojo wěrja do  Boha; wón je  

a ; wón je stworićel  a . 

Woni kaž tež židźa powołaja so na . Křesćenjo a muslimojo 

wočakuja sudny  a  mortwych. Muslimam je wažne 

pócćiwe  a česća sej Boha w , přez 

 a . Ale tola je mjez woběmaj wulkimaj 

swětowymaj nabožinomaj zasadny rozdźěl. Tutón wučitaš z křesćanskeje a muslimskeje 

časoweje pruhi:

do Chr.                       po Chr.
                                                                                0                                                                       2006

Abraham        Mójzes          Jězusowy narod        

              622 hedźra Mohammeda

                                          0                      1427 
do hedźry           po hedźrje 
Mohammeda                   Mohammeda
                                           
                                   

Křesćenjo wěrja:  je Chrystus (hebr. mesias),  

Syn . Z nim přińdźe změna. Z jeho narodom započnje so nowe  

časa. Čas  Chrystusom běše přihot; tutón ma hinašu kwalitu a nima samsny wuznam 

kaž čas po Chrystusu. 

29
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Muslimojo pak wěrja: Jězus z Nacareta njeje  Boži, ale jedyn z jeho .

Wón njepřinjese hišće rozsudnu změnu; tež po jeho narodźe přihotowanski čas hišće traje. 

Nowe ličenje časa započnje so hakle z  (ćěkańca) Mohammeda 

z  do  622 lět pozdźišo. Tutón podawk je woprawdźita

; z nim a nic z Jězusowym  dóstachu stawizny hinašu kwalitu.

Islam a křesćanstwo w hesłach

Přirunujće křesćanstwo z islamom! 
Zapisajće wotpowědne hesła za islam!

křesćanstwo islam

  w srjedźišću wěry steji Jězus Chrystus

  přiwisnicy křesćenjo

  swjata kniha biblija

  dom modlenja cyrkej

  wuprajenja wo Jězusu Jězus je Syn Boži

  póstny čas 40 dnjow do jutrow; 
popjelna srjeda; wulki pjatk

  putnikowanje Israel, Rom

  započatk ličenja časa Jězusowy narod; lěto „0“

  wažne kaznje 10 Božich kaznjow

4 



Tři wulke nabožiny – wěra do jednoho Boha

Wupjelń stronu! Wužiwaj hesła abo sady z pismikoweho rjećaza!

židowstwokřesćanstwoislambóhjejónkrótnywónjemiłosćiwywónwjedźečłowjekawónjeswět 
stworiłbohawótcawšehomócnehojězuchrystajehojeničkehosynanašehoknjezaswjatehoducha 

   

Tute tři nabožiny maja něšto bytostneho zhromadnje: wěru do JEDNOHO Boha.

Jich wěrywuznaća su rozdźělne:
muslimojo: „Njeje Boha nimo Allah, a Mohammed je jeho pósłanc.“

židźa: „Słyš Israelo! Jahwe, naš Bóh, je jenički Jahwe.“

křesćenjo: „Wěrju do  .

 Wěrju do  

   .

 Wěrju do   .“

Jerusalem je za tute tři nabožiny swjate město. Wěriwi maja tam swjatnišća.

31
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Židowstwo – křesćanstwo – islam

Nimo zhromadnosćow ma kóžda nabožina tež wosebitosće. Zwjazaj, štož hromadźe słuša! 
Wužiwaj tři wšelake barby! 

         tora

         křiž

         Mekka

         jutry

         synagoga

         mošeja

         hody

         Rom

         Jězus je Syn Boži

         pascha-swjedźeń

         Stary a Nowy zakoń

         ramadan

         čakać na Mesiasa

         křćeńca

         kurban bayram

         jom kipur

         menora

6 
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Zjimanje

Přepruwuj swoju wědu wo islamje

Što słuša hromadźe? Zwjazaj!
   

Mohammed      swjata kniha muslimow

Allah       dom modlenja muslimow   

Kaaba       póstny měsac muslimow

koran       woła k modlitwje     

mošeja       mjeno Boha muslimow            

muecin      pósłany wot Boha

ramadan      swjatnišćo w Mekka   

Što so njehodźi do rjada? Přešmórń w kóždej lince wopačne słowo!

wuznaće wěry – modlitwa – putnikowanje – posćenje – dekalog – jałmožna

imam – muecin – rabi – hodźa 

Mohammed – Abu Talib – Achmed – Chadidźa

Mekka – Meran – Mina – Medina – Muzdalifa

menora – minaret – mošeja – mihrab – minbar

muskat – safran – muselin – handy – katun

Noach – Abraham – Hagar – Ismael – Timotej
    

Nakřižuj prawe wuprajenja!

  Islam nasta před křesćanstwom. 

  Muslimojo modla so trójce wob dźeń.

  Wjele muslimskich žonow nosy rubiško.

  Muslimojo modla so njedźelu w mošeji.

  Koran powěda wo čłowjekach, kiž hraja tež w bibliji wažnu rólu 

  (na př. Abraham, Mójzes, Marija, Jězus).

  Muslimojo njesmědźa swinjace mjaso jěsć.

  Wšitcy muslimojo bjez wuwzaća posća so w měsacu ramadanje.

  Koran je napisany w arabšćinje.

3 
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W slědowacych islamskich zapřijećach je stajnje jedyn pismik wopak.
Napisaj prawe pismiki za sobu a wužitaš mjeno města, z kotrehož je Mohammed ćěkał!

I S L A K  

M U O C I N  

B O R A N  

R A A B A  

R E M A D A N 

Město rěka:  

Zasadź znowa prawe pismiki a napisaj pomjenowanje za ćěkańcu Mohammeda do Mediny 
w lěće 622!

A L L A N  

M O Š I J A  

HORA  

S U D A  

M I N I R E T  

Pomjenowanje rěka:  

Čehodla je tutón podawk wuznamny za muslimow?  

Napisaj žiwjenoběh Mohammeda w hesłach!

570: 

576: 

595: 

610: 

... 

... 

4a 
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Přirunuj mošeju z cyrkwju! Zapisaj podate hesła na prawym městnje do tabulki!
Wobkedźbuj, zo hodźa so někotre hesła na wjacorych městnach zasadźić!

„Městno kłonjenja hač k zemi“ • cyrkwina(e) łódź(e) • cyrkwina wěža • sej črije zuć • 
přiměrjena drasta • dupa • dwór z móžnosću za rituelne myće • hłowa ma być zawodźeta • 
klětka • „Knjezowy dom“ • nóclěh putnikow • modlenski róžk pokazuje na směr modlenja • 
minaret • minbar • pišćele • rum za Božu mšu a modlitwu • rum za rozmołwy • sakristija •  
spowědny stoł • sury korana a ornamenty • swěčki na wołtarju • špundowanje z přestrjencami • 
tabernakl • wěčna lampa • wołtar • wotewrjena biblija • ćěło wodźěwaca drasta

7 

mošeja cyrkej

přełožk słowa

nutřkowne 
wuhotowanje

ewangelsce:

katolsce:

dźěle twarjenja

móžnosće 
wužiwanja

předpisy 
zdrasćenja
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Swjedźenje njejsu jenož zetkanje ludźi, ale wone maja wosebity wuznam. Zapisaj wuhódanje  
k někotrym muslimskim a křesćanskim swjedźenjam a dodaj potom wotpowědne pismiki  
do pytaneho wuprajenja! 

Woprowanski swjedźeń je z mjenom tuteje bibliskeje wosoby zwjazane:        

Póstny čas za nas křesćanow započina so:                 

Na tutym dnju dóstanu muslimske dźěći słódkosće:                  

Štyrceći dnjow po jutrach swjećimy:             

Spomina so na wupućowanje Mohammeda z Mekka:                       

Druhe mjeno za swjedźeń Třoch kralow:                     

Islamske lěto je 11 dnjow krótše hač křesćanske lěto, dokelž je to:                   

Wuprajenje:          su wažne za            čłowjekow.

12 11

4 7 1 8 16

13 2 3 5

6 19 20

18 7 9
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1 5  10 15 20
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