INFORMACE
PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ A KATECHETY

O MARII
Na světě najdeme tisíce poutních míst – ta celosvětově známá, i ta známá méně, zato
bližší, z naší vlasti, našeho okolí – všechna svědčí o zkušenosti, kterou učinili lidé, že
modlitba k Marii je účinná.
Mariin význam vystihují jména, kterými ji lidé po staletí oslovují a vzývají. V těchto osloveních je obsažena láska a vděčnost lidí (koho miluji, toho nazývám krásným jménem).
Rád bych připomněl tři tituly, vyjadřující a shrnující celou mariánskou úctu, její vztah
k nám a náš k ní: Maria jako Matka, Paní (Královna) a Sestra.
1. Matka – děti
Co dělá matka? Tento titul vyjadřuje něžnou mateřskou lásku: pečuje, těší, naslouchá,
provází, soucítí, přeje štěstí, vychovává, hýčká, je nablízku. Co dělají děti? Počítají
s bezpodmínečnou láskou, jsou závislé, cítí bezpečí, potřebují pomoc, nechají se hýčkat.
2. Paní (Královna) – služebník, služebnice („středověký obraz“)
Tento titul vyjadřuje vztah nadřízenosti a podřízenosti, poslušnosti, služebnosti. Paní má
moc, je vznešená, urozená, bohatá (viz obrazy Marie v krásném rouchu), „vlastní“ svého
služebníka, nechá si sloužit… Ale také chrání, dává práci, pokrm a střechu nad hlavou,
odměnu za věrnou službu. Služebník je poddaný, plní přání a rozkazy své paní, váží si
její spravedlnosti, je k ní uctivý a vděčný. Prosí o její milost, přímluvu u Krále…
3. Sestra – sourozenci
Zatímco předchozí tituly zdůrazňovaly Mariino vyšší postavení, její oddělenost od nás,
tento nám ji přibližuje a ukazuje, že je jednou z nás a my patříme k ní. I ona je
„služebnice Páně“, i ona je v postoji podřízenosti Bohu, kterému vzdává čest a slouží mu
jako Pánu a Králi. Jsme jedné krve, vyrůstáme spolu, je nám blízko, rozumí nám.
Život je pestrý a právě tak může být pestrý přístup ke zbožnosti. Každému může být
bližší jiný pohled na svaté, jiná podoba vztahu. Tomu pak odpovídá způsob úcty. Může
se také měnit v průběhu věku. Respektujme naši různost, náš osobní přístup, povzbuzujme se navzájem, podoba úcty jednoho může obohatit druhého. Ať tato pestrost může být pestrostí květin v zahradě... (P. Jan Vecheta, Domaslavice)
1

INSPIRACE K JUBILEU FATIMY
V září bude v českých a moravských diecézích probíhat hlavní program oslav 100. výročí
od zjevení panny Marie ve Fatimě. K tématu přinášíme několik nápadů pro katechetickou práci:

Katecheze pro děti
Seriál devíti promluv k bohoslužbě pro děti připravil P. Petr Kuník (ve spolupráci
s P. Michalem Jadavanem). Děti jsou postupně a srozumitelně seznamovány s příběhem
Zjevení skrze jednotlivé promluvy s názvy: Tři pasáčci, anděl míru, Zjevení Panny Marie,
Prozrazení, Sluneční zázrak, Smrt Františka a Hyacinty, Sestra Lucie, Atentát na papeže
a Mariino pohlazení. Ke každé promluvě je pro děti připravena omalovánka s krátkým
shrnujícím textem.
Materiály jsou přístupné v rámci google skupiny Katecheze KPC, která má sloužit ke
sdílení vlastních materiálů mezi kněžími a katechety ostravsko-opavské diecéze. O vstup
do skupiny můžete zažádat na lwzatkova@doo.cz.

Aktualizace tématu: Modlitba za mír
Papež František hovoří o poselství Fatimy jako o „poselství míru“. Téma výročí fatimského zjevení je možné při katechezi se staršími dětmi nebo dospělými zakončit modlitbou:
Pane Ježíši Kriste, ty chceš, aby lidé žili mezi sebou navzájem v míru.
Sýrie a zvláště Allepo se svěřili do ochrany Panny Marie Fatimské.
Chceme svou modlitbou podpořit prosbu plnou důvěry za lidi sužované válkou na Blízkém východě. Do této modlitby zahrnujeme také další místa postižená nepokojem. Ani
Evropa si nemůže být jistá svým mírem.
Ukaž politikům, jak mohou přispět k míru a předcházet novým válkám.
Nedopusť, aby nenávist a nepřátelství rostly.
Pomáhej nám budovat pokoj zvláště tam, kde je rozpolcení.
O to prosím Tebe, který jsi daroval pokoj na kříži skrze svou krev.

SAMOLEPKY K NEDĚLNÍ LITURGII NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Centrum pro katechezi Olomouc připravilo sérii samolepek pro
vlepování do sešitků, které se dětem rozdají na začátku školního
roku. Prostřednictvím příběhu dvou prvňáčků, Johanky a Jonáška,
se děti mohou zamyslet vždy nad jednou myšlenkou z nedělního
evangelia. Příběh je úzce propojen se samolepkami, proto se doporučuje používat praktickou příručku, ve které je příběh vždy popsán. Přes e-shop si
můžete objednat sadu samolepek (12 Kč) a sešitek na vlepování (10 Kč). Praktická příručka je k dispozici na webu www.katechetiolomouc.cz.
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ORGANIZACE VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ – PODPORA ZE STRANY KPC
Milí vyučující náboženství, milí katecheté, u příležitosti začátku školního roku pro vás
přinášíme tyto informace a nabídky:

Pracovněprávní vztahy při výuce náboženství
Pokud se potřebujete zorientovat v problematice pracovněprávních vztahů týkajících se
výuky náboženství ve školách, můžete se obrátit na Mgr. Markétu Korpasovou
(mkorpasova@doo.cz), která je kontaktní pracovnicí KPC pro tyto otázky. Markéta Korpasová se zabývá také organizací a uzavíráním DPP s vyučujícími náboženství laiky
v rámci nového systému odměňování (platného od minulého školního roku), kde jsou
spoluúčastí biskupství a farnosti odměňováni ti vyučující, kteří by jinak tuto službu vykonávali částečně nebo zcela zdarma.

Co je zapotřebí zajistit při výuce náboženství?
Pomocí při rozdělení kompetencí mezi farářem (administrátorem) farnosti a katechetou
může být tabulka, která vznikla v rámci výstupu analýzy katechetické činnosti v diecézi
„předcházíme konfliktům“. Zároveň může tento přehled posloužit jako výčet, co všechno je zapotřebí zajistit k výuce náboženství ve farnosti a na co nezapomenout.
Potřebné dokumenty (Žádost o kanonickou misi, Rozvrh hodin a Třídní kniha pro výuku
na faře) jsou k dispozici ke stažení v sekci VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ, Formuláře.

Nabídka nových přihlášek k výuce náboženství
Pro školní rok 2017/18 jsme připravili tři nové
formuláře přihlášek k výuce náboženství, každý
s jiným grafickým motivem. Najdete je v sekci
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ, Přihlášky a vysvědčení, Přihlášky a dopisy pro rodiče. Přihlášky si můžete stáhnout vždy ve formátu Pdf i v otevřené verzi
(Word) pro případné úpravy textu dle vašich potřeb.

Metodika pro 8. třídu ke stažení na webu
Metodický materiál UTVÁŘET ŽIVOT pro výuku náboženství v 8. třídě
základní školy, který je v současné době v tištěné podobě vyprodaný
a jehož dotisk se nechystá, jsme vydali elektronicky prostřednictvím
webu www.metodickeinspirace.cz. Ti, kdo budou letos učit v 8. nebo
9. třídě, si jej mohou zdarma stáhnout a používat.
Metodika je rozdělena na 7 tematických celků, ke každému celku jsou
přiřazeny pracovní listy a barevné obrazové přílohy.
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ZVEME VÁS
Vzdělávací akce se konají na biskupství v Ostravě. Je zapotřebí se předem přihlásit
na kpc@doo.cz, příp. 731 136 051.

Reformační střípky aneb Sonda do života a díla Martina Luthera
Sobota 16. 9. 2017, 9.00–12.30 / prof. PaedDr. ThLic. Martin Weis, ThD. / účastnický
poplatek 150 Kč
Reagujeme na blížící se výročí reformace (31. 10. 2017 to bude přesně 500 let od vystoupení Martina Luthera) nabídkou vzdělávací akce, která poskytne základní orientaci
v době, životě a díle tohoto reformátora. V osobě přednášejícího se spojuje schopnost
poutavého vyprávění a vysoká odbornost.
Papež František vyzdvihl snahy odborníků z různých církví hledět na toto výročí reformace společně, s vědomím, že „...seriózní prohloubení znalostí o postavě Martina
Luthera a jeho kritiky Církve pomáhá v tomto čase překonávat klima vzájemné nedůvěry a rivality, která během dlouhého období v minulosti charakterizovala vztahy mezi
katolíky a protestanty“.

Metodický den pro vyučující náboženství
Sobota 23. 9. 2017, 9.00–12.30 a úterý 26. 9. 2017, 14.00–17.30* / Mgr. Markéta Korpasová, ThLic. Petr Smolek a další
Především pro začínající vyučující, kněze i laiky, ale také pro vyučující s praxí, kteří budou nově učit v určitém ročníku nebo smíšené skupině, je určena nabídka metodického
dnu, jehož náplní bude seznámení s cíli, obsahy a dostupnými materiály pro výuku náboženství, farní katechezi a přípravu dětí k přijetí svátosti smíření a eucharistie.
Po společném úvodu bude nabídka výběru ze čtyř skupin: metodiky pro 1. stupeň / metodiky pro 2. stupeň / příprava ke svátostem / výuka ve spojených skupinách. Závěr
bude patřit dalším zdrojům materiálů pro zpestření výuky.
*Metodický den proběhne ve dvou termínech, můžete si zvolit mezi sobotou a pracovním dnem.

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
Zdroje obrázků: oficiální logo cesty papeže Františka
k Fatimskému jubileu 2017; www.pixabay.com

INFORMACE rozesíláme pravidelně 10x do roka.

