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Křesťanský život knížete Václava
(dokument z 10.století )
Byl jeden kníže v Čechách, jménem Vratislav, žena pak jeho se nazývala Drahomíra.
Narodil se jim prvorozený syn, a pokřtili jej a dali mu jméno Václav… Jeho bába Ludmila jej
dala vyučit knihám slovanským podle návodu kněze a osvojil si dobře jejich smysl. Vratislav
jej pak odeslal do Budče, tam se počal hoch učit knihám latinským a naučil se jim dobře.
V té době zemřel jeho otec Vratislav a Češi dosadili na dědičný stolec jeho syna, knížete
Václava. Boleslav, bratr jeho, vyrůstal pod ním…
Milostí boží Václav vskutku nejen dobře se naučil knihám, nýbrž i ve své víře byl dokonalý.
Všem nuzným prokazoval dobrodiní; nahé odíval, lačné krmil, pocestné přijímal podle slov
evangelia, vdovám nedával ukřivdit, všechny lidi chudé i bohaté, miloval, přisluhoval
služebníkům božím, kostely zdobil zlatem…
Zbudoval kostely na všech hradech velmi dobře a při nich zřídil velkolepé služebníky boží
z mnohých národů, kteří konali bohoslužby ve dne i v noci, podle ustanovení božího a jeho
služebníka Václava. Jak mu byl Bůh vložil do srdce, vystavěl též chrám svatého Víta.
První staroslověnská legenda o sv. Václavu : Na úsvitě křesťanství. Praha : [s.n.], 1942.
1. Přečti text.
2. Kde vládl kníže Václav ?..................................................
3. Jak se jmenovali jeho rodiče? ........................................
4. Jeho bába se jmenovala…………………………………………..……..
5. Kde se počal Václav učit latinsky? ...................................
6. Kdo byl Boleslav? .................................
7. Jaké náboženství vyznával?
8. Doplň:

nahé

…………………..…

lačné

……………….….….

pocestné

………………..…….

vdovám

………………………

9. Co nechával zbudovat na všech hradech?.............................
10. Který chrám nechal vystavět kníže Václav?...........................
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