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To nejlepší obilí
Farmář, jehož obilí vždycky získalo na Státní zemědělské výstavě první cenu, se dělil každým rokem
s farmáři hospodařícími v okolí jeho pole o svou nejlepší setbu.
Když se ho někdo zeptal proč, odpověděl:
„Mám na tom vlastní zájem. Vítr bere pyl a nese ho
z pole na pole. Kdyby moji sousedé pěstovali podřadnější obilí, křížením by klesala kvalita mého vlastního zrna. Proto se starám, aby i oni měli na poli to
nejlepší obilí.“
Všechno, co dáváme druhým, dáváme i sami sobě.
Je nemožné prospívat druhým, aniž bychom tím neprospívali sami sobě, či škodit druhým, aniž bychom
tím neškodili sami sobě.
(z knihy Anthony de Mella: Modlitba žáby)
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U PŘÍLEŽITOSTI BLÍŽÍCÍCH SE
LETNÍCH PRÁZDNIN BYCHOM CHTĚLI
PODĚKOVAT VŠEM VYUČUJÍCÍM
NÁBOŽENSTVÍ, KATECHETŮM I DUCHOVNÍM, KTEŘÍ SE PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK
VĚNOVALI DĚTEM A MLÁDEŽI
V HODINÁCH NÁBOŽENSTVÍ
A PŘI KATECHEZÍCH.
ZA KATECHETICKÉ A PEDAGOGICKÉ
CENTRUM VÁM PŘEJEME POŽEHNANÝ ČAS
ODPOČINKU A DOVOLENÝCH.
TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI A SPOLEČNÁ
SETKÁVÁNÍ V DĚKANÁTECH V PŘÍŠTÍM
ŠKOLNÍM ROCE 2016–2017.
1

Ohlédnutí za školním rokem 2015–16
V tomto školním roce navštěvovalo v naší diecézi výuku
náboženství 7 423 žáků prvních až devátých ročníků ZŠ
(bez církevních škol), z tohoto počtu na farách 1 814
žáků a 5 609 žáků ve školním prostředí. Celkem 776
vyučovacích hodin vyučovalo 247 vyučujících, z toho
132 kněží a jáhnů a 115 laiků.
Základním školám naší diecéze jsme nabídli vstupy
do výuky s křesťanskými tématy. Bylo realizováno 580 programů na 68 školách. Více než
7 000 žáků se tak setkalo s křesťanstvím díky 42 proškoleným lektorům z řad kněží, vyučujících náboženství, katechetů a pedagogů. V několika farnostech byl také realizován
projekt Kostel v naší obci.
Uskutečnilo se 15 vzdělávacích seminářů (z toho 10 akreditovaných v rámci DVPP u MŠMT) a jedna vícedenní duchovní obnova. Největší zájem byl o seminář Církevní
památky moravskoslezského pomezí (historik PhDr. David Pindur, Ph.D.). V rámci akreditovaného tříletého vzdělávacího programu Učitelství náboženství proběhlo
14 výukových dnů, kterých se mohli zúčastnit i zájemci
z řad nezapsaných studentů kurzu.

Rozhodnutí soudu o výuce náboženství ve školách
V nedávné době rozhodoval Nejvyšší správní soud ve věci výuky náboženství na školách.
Jednalo se o konkrétní případ, kdy škola nezajistila výuku náboženství, přestože se k výuce přihlásilo více než sedm žáků. Soud rozhodl, že se škola dopustila nezákonného zásahu
a zdůraznil, že náboženství sice patří k nepovinným předmětům, ale nárok na výuku nepřímo vyplývá ze svobody náboženského vyznání, zakotvené v Listině základních práv
a svobod. Více si můžete přečíst zde.
Na našem webu je k dispozici zpracovaný přehled o legislativě týkající se výuky náboženství na školách. V konkrétních situacích, kdy potřebujete pomoc při jednání se školou, se
můžete obracet na Mgr. Markétu Korpasovou (604 991 738, mkorpasova@doo.cz), která
má tuto oblast na KPC na starosti.

Metodika k výročí diecéze pro mladší a starší žáky
30. května oslavila naše diecéze výročí 20 let od svého vzniku.
Na našich stránkách si můžete v sekci KATECHEZE, Výročí
diecéze stáhnout metodický materiál do hodin náboženství,
který připravila Mgr. Markéta Korpasová ve spolupráci s Mgr.
Evou Muroňovou, Ph.D. Materiál byl prezentován na setkáních
katechetů v děkanátech.
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Ježíš v nedělních evangeliích – samolepky na nový školní rok
Centrum pro katechezi Olomouc připravilo
ve spolupráci s časopisem Nezbeda sérii samolepek vztahujících se k nedělním evangeliím. Jedná
o sadu 43 samolepek, které si děti vlepují
do sešitku formátu A6, kde si současně zbytek
obrázku mohou domalovat. Na každou neděli je
vždy jedna samolepka. K samolepkám je zpracovaná praktická příručka minikatechezí
s příběhem a aktivitou. Samolepky lze takto využít např. při dětských bohoslužbách,
ve vyučování náboženství, při pravidelných schůzkách s dětmi či při rodinných katechezích. Cena sešitku a sady samolepek je 22,- Kč. Cena praktické příručky je 35,- Kč (je ale
také zdarma k dispozici v elektronické podobě jako příloha těchto Informací). Samolepky si můžete objednat na adrese katecheti@arcibol.cz.

ZVEME VÁS
Diecézní setkání dětí na Prašivé
SESTRA ZEMĚ VOLÁ KE MNĚ –
Péče o společný domov
Uskuteční se v pátek 1. července
od 10.00 do 15.30 v areálu Kamenité v obci Vyšní Lhoty a na louce u kostela sv. Antonína na hoře Prašivá, kde bude probíhat program na stanovištích. Na univerzitě, V lese, V klášterní kuchyni, Na stavbě,
V obchodě nebo třeba Na kolotoči a U ohniště – to jsou názvy stanovišť,
kde budou děti moci objevovat, jak se dá šetrně chovat k naší Zemi a druhým lidem.
V případě velmi nepříznivého počasí se
bude konat pouze mše svatá v bazilice
ve Frýdku. Informace o této případné
změně místa konání bude na webu
www.prasivadeti.cz zveřejněna den před
setkáním do 18.00 hod.

PROGRAM
Areál Kamenité
10.00 Úvodní společný program
10.30 Mše svatá
11.30 Čas na svačinu
12.00

Výstup ke kostelíku sv. Antonína
na hoře Prašivá

Hora Prašivá
12.30
Program na stanovištích
15.30

Na tomto webu se také můžete zapojit do
přípravy na setkání – napsat pohlednici
sestře Zemi a pomoci tak odkrýt další díl
příběhu O popelnici a žížale, shlédnout
motivační videopozvánku nebo se s dětmi
naučit píseň Sestro Země.
Těšíme se, že prožijeme první prázdninový den v radosti a v krásné přírodě!

Závěrečné požehnání
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Vzdělávací program Učitelství náboženství
Metodický workshop – Bibliodrama
V rámci výuky vzdělávacího programu Učitelství náboženství proběhne
v sobotu 18. 6. od 9.00 do 15.00
na biskupství v Ostravě metodický
workshop, který nabídne bibliodrama pod vedením doc. PhDr. Mirei
Ryškové, Th.D. Bibliodrama je jedna
z interaktivních, kreativních metod práce s biblickým textem, jež využívá
postupů zážitkové pedagogiky, expresivních terapií, skupinové práce a biblické exegeze.
Jde nejen o to příběh slyšet nebo vyložit, ale hlavně prožít, vstoupit
do něj, nechat se vtáhnout do středu dění.
Paralelně bude probíhat výuka Dr. theol. Cyrila Tomáše Havla, Ph.D.
zaměřená na zajímavé způsoby práce a metody používané při výuce
předmětu náboženství a při katechezi různých věkových skupin.
Je zapotřebí se předem přihlásit na kpc@doo.cz, příp. 731 136 051.

Celostátní katechetický kongres – podpora katechetů z naší diecéze
Kongres se bude konat od 27. do 29. října 2016 (v době podzimních prázdnin) v Třešti
u Jihlavy. Ústředním tématem kongresu bude rodina a její role v náboženské výchově.
Zváni jsou katecheté, učitelé náboženství, kněží, řeholníci a všichni, kteří se angažují
na poli katecheze a náboženského vzdělávání. Více informací o programu naleznete
na webu Katechetické sekce České biskupské konference.
Přihlašovat se na kongres bude možné od 15. června 2016. Náklady na účastníka při
účasti na celém kongresu od středy večer do sobotního oběda činí 1 470 Kč
(+ náklady na dopravu). Biskupství ostravsko-opavské je připraveno podpořit katechety
a vyučující kněze své diecéze, kteří mají platnou kanonickou misi, vyučují a zúčastní se
programu minimálně celý čtvrtek a pátek 27.–28. 10. 2016. Jedná se o finanční podporu
500 Kč pro přihlášeného katechetu s kanonickou misí/vyučujícího kněze a 1 000 Kč
pro katechetu s kanonickou misí/kněze vyučující 10 a více hodin náboženství týdně.
Vydává Katechetické a pedagogické centrum ostravsko-opavské diecéze
Kostelní nám. 1, 702 00 Ostrava 1
tel. 597 822 200, linka 233, 234, 235
kpc.doo.cz
e-mail kpc@doo.cz
Mgr. Lucie Wzatková
Foto archiv KPC a www.bibliodrama.cz. Kresba na titulní straně Lucie Wzatková.
Tento Informačník rozesíláme pravidelně 10x do roka.
Pokud si nepřejete jej dostávat, prosíme, sdělte nám to na e-mail lwzatkova@doo.cz.
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