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INFORMACE
PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ A KATECHETY

K POPELEČNÍ STŘEDĚ
Ve středu vstoupíme do období postní přípravy na Velikonoce. Pro nás křesťany jsou Velikonoce oslavou a díkůvzdáním – díkůvzdáním za duchovní vysvobození z otroctví hříchu a smrti,
díkůvzdáním za naději na věčný život, který nám svou smrtí a vzkříšením otevřel Ježíš Kristus.
I když je náplň křesťanských Velikonoc ve své podstatě duchovní, přece se dotýká i hmotné stránky, naší pozemské skutečnosti. Zůstávají v ní obsaženy prvky přírodní, na jejichž pozadí se
čas přípravy i vlastních svátků odehrává. Všimněme si jedné zajímavosti: Den začíná nocí (u Židů
dokonce už po západu slunce) a rok začíná zimou (prosinec/leden). Noc, zima – to jsou období
životu nepřátelská, ale na druhou stranu také období odpočinku, přípravy.
Tato zkušenost přírodního cyklu se promítá i do spirituální roviny: Před každým svátkem
se koná příprava. Před největšími svátky největší příprava. Postní doba má v sobě něco z obrazu
zimy a noci. Zima a noc nejsou místo, kde bychom se chtěli zabydlet, my potřebujeme k životu
světlo, čekáme na ně. V postní době se máme více snažit konat dobro a dobrem přemáhat zlo.
Ale je to i doba (podobně jako advent), kdy máme poznat také naše hranice, omezení, nemoci,
nedostatky – zkrátka to, kde dobro konat nedokážeme. Máme sami na sobě poznat a zakusit, že
potřebujeme Spasitele. Z tohoto pohledu je postní doba více dobou činnosti Boží než činnosti
naší.
K přirovnání můžeme opět použít obraz noci: V noci ve spánku čerpáme nové síly. Jsme
pasivní, bezbranní, nemohoucí. Ale v mysli se děje důležitá věc: zpracovávají se vjemy a část
z nich vytváří sny. Sny vypovídají mnoho o stavu naší mysli a srdce – o našich úzkostech, touhách,
omezeních, zraněních… Mnohdy jsme rádi, že jsme se probudili.
Myslím, že tento obraz noci a snů může připomenout základní prostředek, kterým Bohu
umožňujeme, aby v nás pracoval, aby v nás třídil naše vjemy, aby nám pomáhal najít správný
žebříček hodnot – tím prostředkem je vnitřní činnost naší mysli a našeho srdce, tedy modlitba.
Modlitba nejen v určité časy, ale jakési setrvávání v „ustavičné modlitbě“ – v myšlenkách blízko
Bohu, v myšlenkách před Bohem. O lidech, kteří žili s tímto základním nastavením, říká Bible, že
„chodili s Bohem“. A to může být i základní nastavení postní doby. Tento vztah k Bohu je posilován postem (újmou) a projevuje se vztahem k druhým lidem.
Celý náš život je jako advent nebo půst – co bude následovat potom? Analogicky k právě
uvedené zkušenosti můžeme říci: něco velikého, něco úžasného, veliká slavnost plná radosti
a díkůvzdání! Přeji Vám plodný čas postu a naději v hodnoty, které nepomíjejí!
P. Jan Vecheta, Domaslavice
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JARNÍ SETKÁNÍ V DĚKANÁTECH
V měsíci březnu a začátkem dubna budou probíhat setkání v jednotlivých děkanátech.
Těšíme se na čas strávený s Vámi, vyučujícími náboženství a katechety. Pozornost bude
tentokrát zaměřena na využití krátkých videí ve výuce náboženství a v katechezi –
k tomuto tématu jsme pro Vás připravili metodický materiál. Seznámíme se také s Průvodcem mší svatou z nakladatelství Petrinum a jak s ním pracovat.
Všem laickým vyučujícím s kanonickou misí bude zaslána pozvánka e-mailem. Setkání
jsou otevřena i dalším zájemcům, např. animátorům různých společenství ve farnostech, které by téma multimédií v katechezi nebo práce s netradičním misálkem zaujaly.

Děkanát

Datum

Čas

Místo setkání

Nový Jičín

4. 3.

17.00–19.00

Nový Jičín, fara

Jablunkov

20. 3.

17.00–19.00

Jablunkov, fara

Ostrava

21. 3.

17.30–19.30

Biskupství, 3. patro

Karviná

27. 3.

17.00–19.00

Havířov, kostel sv. Anny

Frýdek + Místek

27. 3.

17.00–19.00

Frýdek, fara (ul. Farní 1)

Hlučín

28. 3.

17.00–19.00

Hlučín, fara

Opava (+Bruntál a Krnov)

28. 3.

17.00–19.00

Opava, minoritský klášter

Bílovec

2. 4.

19.00–21.00

Fulnek, fara

PREVENCE SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ – PŘEDNÁŠKA
V úterý 2. 4. se od 10.00 do 14.00 v sále ostravsko-opavského biskupství uskuteční
přednáška Prevence sexuálního zneužívání dětí a mladistvých (s ohledem na církevní
společenství). Tato přednáška je určena nejen kněžím a jáhnům, ale také dalším pastoračním pracovníkům, kteří se mohou v rámci své služby s touto problematikou setkat.
Porozumění problematice je důležité pro schopnost účinné pomoci obětem zneužití,
ale i těm, kdo se zneužití dopustili. Přednášku povedou P. ThLic. Marek František Drábek, DiS., O.Praem. a řeholní setra ThLic. Theresien Bartoňová, SMCB. Přihlásit se můžete do 27. 3. na e-mail dszajterova@doo.cz.
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INSPIRACE K POSTNÍ DOBĚ
Z našeho webu
V databázi materiálů ke stažení na našem webu můžete vyhledávat pod pojmy „půst“,
„postní doba“, „Velikonoce“ nebo „křížová cesta“. Vyhledávání můžete zpřesnit zadáním cílové skupiny nebo typem materiálu, který hledáte.
Inspiraci od ostatních katechetů z naší diecéze můžete čerpat v Google skupině Katecheze KPC. Pro vstup do skupiny je nutná registrace (můžete o ni zažádat na lwzatkova@doo.cz). Stávající Google skupinu bychom chtěli od září nahradit rozšířenou verzí
databáze materiálů na webu, kde bude možné po přihlášení vkládat vlastní materiály
a sdílet je v zabezpečené sekci s ostatními registrovanými uživateli.

Co připravila katechetická a pastorační centra z ostatních diecézí
Diecézní katechetické centrum brněnské diecéze nabízí farnostem k prožití letošní postní doby projekt s názvem Vy jste moji přátelé. Na webu brněnských katechetů naleznete také projekty pro farnost z minulých let.
Centrum pro katechezi Olomouc připravilo postní aktivitu pro děti s názvem Duchovní
fitness. Inspirovat se můžete také aktivitami z předchozích let.
Postní cestičku k Bohu připravilo Centrum pro rodinný život Olomouc. Je určena rodinám k hlubšímu prožití postní doby.

Časopis Duha a další inspirace z webu pro děti
Časopis Duha kromě tištěného časopisu nabízí vždy i další aktivity a pracovní listy, které
jsou ke stažení volně na webu.
Řada materiálů pro děti k tématu postní doba je na webu www.deti.vira.cz.
Množství kreativních nápadů pro katechezi i pro rodiny naleznete také na Pinterestu.
Stránka vyžaduje přihlášení.

Mobilní aplikace – impulsy pro dospělé
Aplikaci Malý průvodce postní dobou připravilo Diecézní katechetické centrum v Brně.
Zamyšlení pro každý den postní doby jsou inspirována slovy papeže Františka.
Postní kapky 2019 přinášejí každodenní inspiraci pro postní dobu jako mobilní aplikace i
díky možnosti přihlásit se k odběru e-mailů.

PŘÍRUČKA PASTORACE SENIORŮ
Katechetická sekce ČBK vydala pastorační příručku Pastorace seniorů. Kolektiv autorů
připravil dokument, který má být pozitivním příspěvkem k objevování důstojnosti stáří
a k prohloubení a pochopení poslání seniorů v církvi a ve světě. Text dokumentu může
pomoci všem, kdo pracují na poli pastorace a katecheze seniorů. V případě zájmu
o výtisk kontaktujte Katechetickou sekci ČBK na e-mailu katechet@cirkev.cz.
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ZVEME VÁS
Jarní setkání vyučujících náboženství a katechetů v děkanátech
Poselství křesťanských Velikonoc III
Úterý 5. 3. 2018, 14.00–18.00 / Biskupství Ostrava / Mgr. Šárka Koflerová
Poslední z řady seminářů věnovaných vstupům do výuky na téma křesťanských Velikonoc. Budou představeny tři metodické programy pro tři věkové kategorie: Od těžkostí
neutíkej (1.–3. tř.), Velikonoce v hudbě (5.–6. tř.) a Kdo za to může? (7.–9. tř.).
Přihlášky: www.doo.cz/prihlaska.

Jak vytvořit plakát na farní akci
Sobota 23. 3., 9.00–16.00 / počítačová učebna Biskupského gymnázia v Ostravě, Karla
Pokorného 1284/2, Poruba / Ing. Pavel Durčak
Tvoříte plakáty na farní akce a rádi byste získali novou inspiraci? Přemýšlíte, jak dát
pozvánkám na farní akce profesionální vzhled, aby mohly oslovit širokou veřejnost?
Zápasíte někdy s počítačem a byli byste rádi, kdyby vás někdo naučil novým dovednostem?
Pak právě pro vás je určen tento seminář. Pracovat se bude v programu Microsoft Publisher, který představuje mezistupeň mezi běžnými textovými editory a profesionálními programy pro sazbu, a je tak vhodným nástrojem pro tvorbu grafických výstupů typu
letáčků, pozvánek či brožur. Součástí semináře bude ukázka práce ve volně stažitelném
programu Inkscape a tipy a nápady pro vytvoření vlastní pozvánky.
Kapacita je omezena počtem míst v počítačové učebně. Je zapotřebí se přihlásit na
www.doo.cz/prihlaska.

Otevřená supervizní skupina pro katechety v Novém Jičíně
Pondělí 1. 4. 2019 od 17.00 / Nový Jičín, fara / Mgr. Marek Jargus
Prostor podpory, reflexe a doprovázení pro katechety a kněze. Účastníci si zvolí společné téma z těch, s nimiž na setkání přijdou. Přijďte se inspirovat pohledem ostatních
a znovu nabýt radost ze své práce. Přihlášky: kpc@doo.cz.

Katechetické a pedagogické centrum
ostravsko-opavské diecéze
Kostelní nám. 3172/1, 702 00 Ostrava 1
tel. 597 822 200, linka 233, 234, 235
e-mail kpc@doo.cz
kpc.doo.cz; www.facebook.com/ostravakpc
Připravila Mgr. Lucie Wzatková
Foto: www.unsplash.com, archiv KPC
INFORMACE rozesíláme pravidelně 10x do roka.

