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Buddhizm

Rozšěrjenje buddhizma

1. Zapisaj do karty sćěhowace kraje:
Burma, China, Indiska, Japanska, 
Indoneska, Koreja – Sewjerna a Južna, 
Kambodźa, Mongolska, Laos, Ruska, 
Pakistan, Taiwan, Sri Lanka 
a Thailandska. 

2. Podkładź ze wšelakorymi barbami kraje, 
           w kotrychž je buddhizm

• hłowna nabožina,
• nimo druhich nabožinow zastupjeny, 
• zdźěla rozšěrjeny. 

3. Kotre nabožiny su w krajach, kotrež njejsy barbnje podkładł/a, 
           rozšěrjene?
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Žiwjenje a legenda Siddharthy Gautamy

4. Napisaj hłowne informacije wo žiwjenju Siddharty Gautamy (historiske fakty) 
          a wo legendźe! 

•Pochad  

•Štyri wujězdy

•Rozswětlenje

5.  »Cyłe žiwjenje je ćerpjenje«

a)  Rozkładź, što so z tutej sadu wupraja!

b)  Što měniš, kak je čłowjek přitomnosć (byće) dožiwił, hdyž wón k tajkemu 
            wuprajenju přińdźe?

c)  Móžeš tutomu wuprajenju přihłosować abo sy hinašeho měnjenja? Čehodla? 
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Buddhowa wučba

Wuprajenje »žiwjenje je ćerpjenje« pochadźa z Buddhoweje wučby. Přez dołhe meditacije 
namaka Buddha wotmołwy, kiž su jako »štyri nadobne wěrnosće« znate. 

6. Što wobsahuja štyri nadobne wěrnosće? Rozkładź!

1.        nadobna wěrnosć wo ćerpjenju: 
 

2.        nadobna wěrnosć wo nastaću ćerpjenja: 

3.        nadobna wěrnosć wo přewinjenju ćerpjenja: 
 

7.     Zapisaj mjeno schodźenka wotpowědnje na linku!

4.        nadobny wosomdźělny puć:

                      Wosomdźělny puć

  schodźenk mjeno schodźenka wobsah (što ma so činić)

  1 prawe dopóznaće  tuta šćežka wjedźe k spóznaću, wo wumóženju wot
 (prawje wěrić) ćerpjenja, spóznaće štyrjoch nadobnych wěrnosćow

  2 so wot swěta wotwobroćić, 
 bjez hidy žiwy być, pokoj

  3 prawje rěčeć  nic łžeć, prawdu rěčeć, zdwórliwje rěčeć
 zmysłapołnje rěčeć

  4 žane žiwochi morić, žanu namóc, nic kradnyć, 
 žadyn njedowoleny splažny wobchad měć

  5 prawje žiwy być nic z brónjemi, ze žiwochami, z mjasom, z alkoholom 
  a z jědom wikować, nic wobšudźeć a nic so přisłodźeć

  6 nic špatnje myslić, za dobrymi myslemi pytać, 
 dobre mysle skrućeć

  7 (prawa kedźbliwosć) koncentracija na bytostne, bolosće a tež dobre začuća 
 wjace njeeksistuja,
 
  8 kónc ćerpjenja (nirwana)
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8. a)         Napisaj do kwětkow skrótka wobsah wosomdźělneho puća! 
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8. b)          Nalěp kwětki do skicy!

Nirwana
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10.   Definuj centralne zapřijeća buddhizma!

maya: 

samsara:

karma: 

nirwana: 

dharma:

meditacija:

9.     Rozjasni tute zwobraznjenje wosomdźělneho puća!
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11. 
a)       Přečitaj sej baseń »Dopomń so« wot Dorothee Sölle! 

Dopomń so

Dopomń so na gotamu młodźenca z bohateho domu
kotrehož su pěstowali jeli nic zakuklili
zo z wosomnaće lětami raz w parku so přechodźujo
so zažiwo stróži
wuhlada tam štyri postawy
kotrež tež před tobu rady chowaja
chorosć
hłód
starobu 
smjerć
jedna z nich hižo dosahaše
zo by murju zahrody potorhała
park zapusćiła
a złote kamjenje z kotrymiž bě jeho drasta wobsadźena
na přeco wočorniła

Dokelž běchu nětko štyri a žanu přewidźeć njemóžeše
tež žana horšć rajsa ničo njepomhaše
stary njeměješe zuby 
tež žane słowo tróšta
hłódny zemrě
tež žana móšeń złota 
chory njemóžeše běhać
tež nic zabyće
dokelž jedna z njezapomničkow bě smjerć

to wućahny wón z rjaneho domu
zawostaji drasty a pjenjezy a česće
a žonu
kotraž běše młoda a bě runje dźěćo dóstała
gotama pak woteńdźe
dokelž bě te štyri wuhladał

Tón wo kotrymž chcu ći powědać 
je tež te štyri zetkał jako po kraju pućowaše
w nacaretskich jamach widźeše chorosć
ta tam za šćerkotawku klepotaše
w kamjenjatej pusćinje je hłód zetkał
a starych je podarmo sedźeć widźał pola jericha
smjerć pak je zetkał hdyž při jordanje steješe
a so wukřćić daše wot jednoho kotremuž hłowu wotrubachu

Wšitcy ći jeho zetkachu
ale wón so njewobroći do horin mudrosće
ale přeprosy jich k jědźi
za jeho blidom sedźachu 
staroba a hłód chorosć a smjerć
ćahachu z nim po próšnych pućach
hdźež njebě sćina hodźiny dołho 
tež w nocy jeho přewodźachu
přetož mam za to zo wón zwjetša derje njespaše

Dorothee Sölle / přełožk Beno Budar

b)       Wotmołw na sćěhowace prašenja k basni!

• Wo kim rěči so w prěnim a wo kim w druhim dźělu?

• Na kotre městna w bibliji poćahuje so awtorka w 3. stučce?

• Poslednja štučka pokaza rozdźěle a zwaži sebi přirunanje. Podaj swoje mysle k tomu!
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Přehlad wo swětowych nabožinach

12.  Wudospołń přehlad!
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Chorosć, staroba, smjerć

Naprašnik k wumrěću a k smjerći 

1.     Nakřižuj, štož za tebje přitrjechi a dodaj dalše wotmołwy, hdyž maš to za trěbne! 

a)        Hdy sy wo wumrěću a smjerći přemyslował/a? 
 jako běch chory/-a
 hdyž słyšach wo katastrofach w telewiziji

  

  

  

b)        Kóždy čłowjek boji so před smjerću. 
 to je tak
 njewěm

 

 

c)        Někotři měnja, zo je bjez zmysła jako młody čłowjek so ze smjerću rozestajeć. 
 to je tak
 njewěm
 je wopak



č)        Što mysliš wo smjerći?
 ze smjerću započina so něšto cyle nowe
 po smjerći je wšitko ke kóncej
 w smjerći dźěli so ćěło wot duše
 smjerć je přechod k hinašemu žiwjenju





ć)        Što sej mysliš, kak budźe po smjerći?
 samota
 swětło 
 ćma
 zyma 
 harmonija
 strach
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d)       Eksistuja wšelake předstawy wo tym, što nas po smjerći wočakuje. 
            Kajke předstawy dźěliš?

 w rowje ćěło roztłaje
 sym w druhim ćěle žiwy
 budu pola Boha
 přińdu do njebjes abo do hele
 wostanu jako duch bjez ćěła w tutym swěće



dź)     Z kim móžeš wo tutych prašenjach rěčeć?
 z bratrom/ze sotru
 ze staršimaj
 z dźědom abo wowku
 z wučerjemi
 z měšnikami 





e)        Za kotre wobrjady wokoło pochowanja ćěła by so rozsudźił/a?
 pochowanje w rowje
 spalenje ćěła
 bjez žarowanskeje swjatočnosće
 po ritusu křesćanskeho pohrjeba
 z rekwiemom
 z pustym wječorom





ě)        Přiwuzni zemrěteho/zemrěteje noša za čas žarowanja čornu drastu. Što k tomu měniš? 
 njewidźu w tym někajki zmysł
 k tomu nimam měnjenje
 to je dobra tradicija





f)        Kotre prašenja su će mylili? Kotre prašenja běchu za tebje komplikowane?
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Pomoc ćerpjacym a mrějacym

Chorosć, staroba, smjerć
Štož móžemy wot Jězusa Chrystusa,
a – dokelž je nam bliski – 
wot Božeje smilnosće wočakować, je tole:
Nic, zo wón naše chorosće wuhoji,
ale:
zo budźemy, z nim so zetkawši,
zmužići,
jako lěkar a pacient
přećiwo chorosćam
doposledka wojować;
a zo budźemy,
jeli je chorosć smjertna, posledni puć žiwjenja
sylni a bjez bojosće
hić móc.
Alojs Albrecht

Na paliatiwnej staciji w Zhorjelskej Carolusowej chorowni

2.      Chorosć a smjerć přinjesetej často dwěle na wěrje a zmysle žiwjenja. 
           W tutej situaciji  poskića cyrkej chorym sakrament žałbowanja.
            Wopisaj wobrjady při wudźělenju tutoho sakramenta!
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3.       Nadźěłaj přehlad organizacijow a słužbow za starych a chorych!

            Hospicna słužba je pomoc ludźom w poslednim wotrězku žiwjenja.
4.       Informuj so w interneće abo přez druhe medije wo sćěhowacym:

• hospicne hibanje (stawizny)

• hospicna ideja (zaměr)

5.      Podaj a rozkładź ćežišća hospicneho dźěła!

a)       psycho-socialny přewod: 

b)

c) 
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»Medicinski postup je žohnowanje, njesmě pak přirodne mrěće podlěšić«
6.      Što měniš k tutomu wuprajenju?

W sćěhowacym teksće zhoniće mysle (nahlady) lěkarki Barbary Schubert z Drježdźan.
Jako absolwentku studija mediciny zaběraše młodu lěkarku sćěhowace prašenje:

»Čłowjek je tak nadobny a jónkróćny. Čehodla smy tak njemócni we wobchadźenju 
z kóncom žiwjenja?« 
Wona namaka wotmołwy w paleatiwnej medicinje. To je disciplina mediciny, přez kotruž 
chce B. Schubert čłowjekam pomhać, kotrymž so pozdatnje wjace pomhać njemóže. Jim 
chce bolosće wolóžić a stracham wotwobarać, jich na kóncu žiwjenja nic samych wostajić. 
Tuta pomoc ju bóle wozboža, samo zwjesela, hač zrudźi. Z nabožneho přeswědčenja wěri 
do wěčneho žiwjenja w kajkežkuli formje. 
Dźěło z ćežkochorymi a mrějacymi je za B. Schubert wobohaćenje. Wona je hižo telko 
dźakownosće dožiwiła, wjele impulsow za dźěło při rozmołwach wo strachach a nadźi-
jach, wo přećach a potrěbnosćach dóstała. Tutón intensiwny poćah k pacientej trjeba 
zdobom bliskosć a wotstawk.
Přez medicinski postup móže so dźensa hižo wjele chorosćow wuhojić, kotrež wjedźechu 
w zańdźenosći k smjerći. Na druhej stronje móže intensiwna medicina tež ćerpjenje a 
mrěće podlěšić. Dostojne žiwjenje hač do kónca móže potajkim wužiwanje abo spušćenje 
medicinskeho postupa woznamjenjeć. Za lěkarja je to přeco wužadanje, so w konkretnej 
situaciji prawje rozsudźić. 
B. Schubert je měnjenja, zo so přerědko w času wšědneho žiwjenja wo kóncu žiwjenja 
rěči. Wona sej přeje, zo móže pacient sam postajeć, što so ma z nim stać. 
Najwjace ludźi přeje sebi, zo njeběchu přewulke bolosće měli a nochcedźa sami być.Woni 
přeja sebi lochke wumrěće a, zo móhli tež pod wliwom medikamentow hač na kónc wo-
stać při strowym rozumje. Za přiwuznych by było derje, přeća a wolu mrějaceho znać.
Němska hospicna załožba radźi, zo by pacient swoje přeća napisał. Wot formularow 
wona wotradźa. Lěpje je, zo kóždy ze swojimi słowami napisa, kak sebi kónc žiwjenja 
přeje a štó ma wo tym rozsudźić. Při tym dźe hłownje wo proces mrěća; hač smě so tutón 
kumštnje podlěšić abo nic.
Kóždy mrějacy ma zakładne prawo na wolóženje bolosćow, na nasyćenje, dostojne wob-
chadźenje z nim, kompetentne hladanje a duchownu pomoc (duchowny přewod).
We wobchadźe z tajkim postajenjom pacienta trjebaja lěkarjo prawnisku wěstotu. Při-
saha Hippokratesa so mjenujcy přez postajenje pacienta njezběhnje .
Hdy pak je pomoc při podlěšenju žiwjenja, podlěšenje ćerpjenja? 
Tohodla přeje sebi B. Schubert jednu »etisku komisiju« w kóždej klinice. K tutej měli šef-
lěkar, lěkar, kiž pacienta lěkuje, psychologa, chorobna sotra a duchowny słušeć.
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7.       Wotmołw na prašenja k tekstej:

• K čemu móže intensiwna medicina wjesć?

• Što přeje sebi B. Schubert za pacientow na kóncu žiwjenja?

• Što ma so kóždemu mrějacemu zmóžnić?

• Što přeje sej B. Schubert za kóždu chorownju a čehodla?

8.      Nadźěłaj leksikon:

a)        aktiwna pomoc při wumrěću:

b)        pasiwna pomoc při wumrěću:

c)        indirektna pomoc při wumrěću: Chory dóstanje bolosće wolóžace medikamenty,
            jako pódlanski njewotpohladny wuskutk pak móže so mrěće skrótšić. 

č)        postajenje pacienta (Patientenverfügung):
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Mrěće dźensa a něhdy

                    9.      Napisaj, kajke tradicije (wobrjady) wokoło  
               smjerće čłowjeka su pola nas dźensa 
                            z wašnjom!

a)        zjawna smjerć     b)       anonymna smjerć

10.   Wopisaj situaciju mrějaceho na wobrazomaj a) a b)

11.   Snano sy hižo dožiwił/a, zo je w přećelstwje něchtó ćežko chory. Wotmołw!

a)        Pod kajkimi wuměnjenjemi měło so ćežkochoremu prajić, zo njeje nadźije 
            na wustrowjenje?

b)        Štó měł jemu to prajić?

Ewangelski pohrjeb w Mułkecach wokoło 1930, po puću na kěrchow
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Čłowjek pyta Boha

Ijob

           »Čłowjekojo ćerpja na ...«

1.       Pytaj k wjacorym pismikam alfabeta přikłady, na čo abo pod čim móžeja 
            ludźo ćerpjeć!

A        AIDS,

B        bjezdźěłnosć, 

C  

Ć        ćělne brachi, 

Č   

D        duchowne chorosće, 

Dź   

E   

            Kniha Ijob
2.       Přečitaj sej w bibliji Ijob 1–2 a wupjelń potom tabulku!

 Bohu satanje  Ijobowej žonje Ijobje

Što fascinuje (hnuje)
 mje na     

Što myli (mjerza) 
mje na    
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3.      Znaješ podobne situacije dźensa, kaž je je Hiob w bibliji dožiwił?
           Napisaj k tomu powědančko abo wopisuj situaciju w formje dialoga!

Ludźo postaja dnja 1. februara 2010 křiž na masowym rowje w Titany, 
30 km před Port-au-Prince, Haiti
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4.      Wudospołń!

Kniha Ijob je                                                             mudrosće. Pochadźa něhdźe z časa 

                                                                      wot njeznateho awtora. 

Tema knihi Ijob je prašenje:                                                                                    ? 

Problem ćerpjaceho sprawneho so rysuje w                                                            . 

Dialog rozwiwa so w                          dźělach diskusije mjez Ijobom 

a                                                            . Kniha Ijob zahaji so z                                     a kónči 

so z                                     , ma                         w prozy.

Bóh zwoli do toho, zo přeńdźe muž Ijob z najwjetšeho zemskeho zboža do hrózbneho                           

                   . Měješe so pruwować, hač Ijob tež w                                    hišće do

                        wěri.

                        da ćěło Ijoba z                         pokryć. K Ijobej přińdźechu                                

a chcychu jeho                         . Spočatnje Ijob ćerpjenje sćerpnje znjese, potom so 

rozhněwa a započa                         kritizować. Po času akceptuje Ijob plany 

a jeho žiwjenje skónči so                                     . Po tutej knize mjenuja so hižo lětstotki 

njepřijomne powěsće                                                             .

Prašenje, kiž wjele ludźi zaběra je:
»Čehodla dopušći dobry Bóh ćerpjenje?«

Wo tutym prašenju je před 2300 lětami Grjekski filozof Epikur tež hižo přemyslował, 
jeho mysle wjedźechu k štyrjom móžnosćam:
• pak chce Bóh zło wotstronić a to njemóže, 
• abo Bóh to nochce, ale by to móhł,
• abo Bóh to nochce a tež njemóže,
• abo wón to chce a móže!
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5.      Přemysluj wo tutych móžnosćach a pokročuj! Wudospołń sady ze swojimi słowami!

• Jelizo chce Bóh zło wotstronić a to njemóže, potom je wón 

• Jelizo nochce Bóh zło wotstronić, ale by to móhł, tak je wón 

• Jelizo Bóh nochce zło wotstronić a to tež njemóže, je wón  

• Jelizo Bóh móže a chce zło wotstronić, ale to nječini, potom je wón


