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K NOVÉMU ROKU
Není to tak dávno, co jsme se rozloučili se starým letopočtem. Občas se nám
ještě stane, že za datum místo „18“ napíšeme „17“, ale už si pomalu zvykáme, že starý
rok je minulostí a nový současností. Ještě stále však stojíme na začátku, a tak otázka
„jaký bude rok 2018?“ se zdá být pořád aktuální. Co nám přinese tento rok?
Na jednu stranu bude tento rok podobný všem těm předchozím. Vyjádřil bych to
obrazem protikladů, v nichž se život světa v proudu času odehrává: Stane se mnoho
dobrého i mnoho zlého. Lidé si budou navzájem pomáhat, mít se rádi a stát při sobě,
právě tak jako se budou také nenávidět, stát proti sobě a odmítat jeden druhého. Bude
se střídat den a noc a bude jaro, léto, podzim a zima, příroda se oděje mnohou krásou,
právě tak jako projeví i svoji drsnou tvář – budou mnohé povodně a zemětřesení a přírodní katastrofy všeho druhu. My jako jednotlivci budeme prožívat dny šťastné i smutné, dny zdraví i nemoci. Mnoho lidí se narodí a mnoho jich zemře.
Věci se však v čase také mění, rostou, čas se odvíjí jakoby ve spirále – pokaždé
jsme o kousek dál nebo výš, i když okolnosti roku se opakují v rámci přírodních jevů
daných střídáním ročních období. A tak každý rok je tedy také očekáváním něčeho nového a vše roste k nějakému definitivnímu bodu.
To je náš svět a my jsme jeho součástí. Umění přijmout život takový, jaký je, je
projevem moudrosti a zralosti. V mládí se díváme příliš kupředu, ve stáří příliš nazpět.
Jinak vnímá čas mladý člověk, jinak starší. Mladý vyhlíží budoucnost jako šanci, starý
jako možné ohrožení.
K moudrosti a zralosti patří také vyváženost života. Ta spočívá v prožívání okamžiku tady a teď. Nežít ani příliš zahleděný do budoucnosti, ani příliš do minulosti. Prožívat plně to, co přichází dnes, to, co nás teď a tady potkává. Je to jako cesta krajinou,
terénem – nejdůležitější je ten úsek, kterým právě procházíme: někdy po rovině, někdy
z kopce, jindy strmě do kopce a přes překážky, někdy ve svitu sluníčka, někdy v dešti.
Ale vše má svoji cenu, smysl a důležitost.
Uchovejme v letošním roce to, co se v předchozích osvědčilo, a zároveň buďme
otevření pro nové výzvy. (P. Jan Vecheta, Domaslavice)
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POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH VÁNOC NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
V prosinci probíhaly na řadě základních škol programy Poselství křesťanských Vánoc.
Přinášíme vám malé ohlédnutí očima jedné lektorky i vybraných škol. Všem lektorům
děkujeme za dobře odvedenou práci a vážíme si nově navázané spolupráce s Křesťanskou akademií mladých – křesťanští lektoři různých vyznání mohli spojit své síly a oslovit
na základních školách více žáků, kteří se s křesťanstvím setkávají pouze okrajově.

Zkušenost lektorky
Co se týče vstupů, musím říct, že mě to opravdu baví. Za tři dny jsem byla ve všech ročnících a cítila jsem se dobře s malými dětmi i velkými. Malé děti příběh o narození Ježíše
doslova hltají. Nejvíc nedůvěřiví byli možná zpočátku ti nejstarší, deváťáci. Tam jsem
musela hodně citlivě volit slova, bylo vidět, že nechtějí slyšet nic, co by zavánělo výukou
náboženství. Po nějaké době se ale i tam podařilo navodit atmosféru důvěry, takže jsme
si hezky popovídali.
Myslím, že se programy dětem i učitelům líbily. Co mě potěšilo: Když za mnou po hodině
pro čtvrtou třídu (o Izraeli) přišla mladá paní učitelka a řekla, že byla ráda, že se dozvěděla tolik pro ni nových a zajímavých věcí. Nebo když za mnou přišla jedna paní učitelka,
která si program do své třídy neobjednala, a řekla mi, že se doslechla, že prý to bylo
hezké, tak že teď i s učitelkou z vedlejší třídy litují, že do toho nešly, a mám určitě dát
vědět příště. (lektorka Dana)

Ohlasy ze škol
Vaše programy i paní lektorku máme moc rádi! Perfektně zpracované, srozumitelné
a laskavě podané! (ZŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova)
U nás ve škole jsme měli program pro mladší i starší žáky. Lektor vystupoval příjemně
a mnohé žáky svým vyprávěním zaujal. V 5. a 6. třídě dětem podal srozumitelnou a věku
přiměřenou formou historické skutečnosti ohledně toho kdy, kde a jak se Ježíš narodil.
V 8. a 9. třídě byl program zaměřen na hodnoty a postoje žáků. Měli se zamyslet, co
všechno pro lidi a pro ně samotné Vánoce znamenají a co z toho je skutečně důležité –
pro ně, pro křesťany, pro všechny lidi. (ZŠ Libavá)
Statistické údaje o počtu zapojených lektorů a škol zveřejníme v průběhu měsíce ledna
na našem webu. Již nyní si zde můžete prohlédnout fotogalerie a zprávy ze škol.
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OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍMI PROGRAMY VE FARNOSTECH
V adventu řada farností nabídla zajímavé programy, díky
kterým mohli být osloveni i lidé z obce, kteří se běžně života farnosti neúčastní.
Farnost Bílovec připravila svůj vlastní program pro školy
o sv. Mikuláši a pozvala žáky v období před Vánocemi do
bíloveckého kostela, který je právě sv. Mikuláši zasvěcen.
Několik fotografií z programu najdete na webu farnosti.
V rámci celorepublikového, ekumenicky zaměřeného projektu KřesťanskéVánoce.cz
nabídlo své adventní a vánoční programy širší veřejnosti 13 římskokatolických farností
ostravsko-opavské diecéze a k nim se připojily dva farní sbory evangelické církve, dvě
náboženské obce československé husitské církve a jedna pravoslavná církevní obec.

ANKETA DUHOVÉ SRDCE 2018
Časopis Duha a TV Noe vyhlásili již třetí ročník ankety o nejoblíbenějšího vyučujícího
náboženství českých a moravských diecézí. Přihlašovat kandidáty (paní katechetku, kněze, kaplana, jáhna, prostě toho, kdo ve farnosti obětavě
pracuje s dětmi a zaslouží si Duhové srdce) je možné do
konce ledna. Přihlašovací formulář, podmínky ankety
a další informace najdete na webu www.mojeduha.cz.

STUDIUM TEOLOGICKÝCH OBORŮ NA CMTF UP OLOMOUC
Cyrilometodějská teologická fakulta nabízí v oblasti teologie tyto studijní obory:
Katolická teologie (pětiletý prezenční magisterský obor) – obor je určen pro kandidáty
kněžství i pro laické studenty.
Teologická studia (tříletý bakalářský a dvouletý navazující magisterský obor, prezenční
forma) – obor je určen především pro laické studenty, kteří kombinují studium základů
teologie s jinými obory na Univerzitě Palackého.
Teologické nauky (tříletý bakalářský a dvouletý navazující magisterský obor, kombinovaná forma) – obor je určen pro laické studenty nebo pro kandidáty jáhenské služby.
Učitelství náboženství pro základní školy – Katechetika (dvouletý navazující magisterský dvouobor, kombinovaná forma) – obor navazuje na bakalářský studijní program
Teologické nauky, je určen pro získání pedagogické a vychovatelské aprobace.
Teologické obory je dále možné studovat na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec
Králové, Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Teologické fakultě
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
V budoucnu plánujeme opět ve spolupráci s TF JČU otevřít akreditovaný program Učitelství náboženství na biskupství v Ostravě. Zájemce již nyní nezávazně evidujeme, rok
zahájení se bude odvíjet od počtu zájemců o studium.
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ZVEME VÁS
Je zapotřebí se předem přihlásit na kpc@doo.cz, příp. 731 136 051.

Jak společně nakládat s kontroverzními tématy
Sobota 20. 1. 2018, 9.00–16.00 / PhDr. Gabriela Šarníková, Ph.D. / biskupství Ostrava
Přemýšlíte, jak vést diskuzi o složitých tématech dnešního světa ve vztahu k víře? Zveme
vás k účasti na semináři, kde můžete vnést do diskuze vlastní témata a aktivně si vyzkoušet, jak formulovat otázky tak, aby podněcovaly k dalšímu přemýšlení. Více na přiloženém letáku. Vzdělávací akce je akreditovaná v systému DVPP u MŠMT.

Otevřená supervizní skupina pro katechety
Pondělí 5. 2. 2018 od 17.00 / Mgr. Marek Jargus / fara Jeseník
Čtvrtek 22. 2. 2018 od 17.00 / Mgr. Marek Jargus / stará fara Frýdek
Čtvrtek 8. 3. 2018 od 17.00 / Mgr. Marek Jargus / biskupství Ostrava
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 znovunabýt radost ze své práce. Jedná se o jedinečnou nabídku zdarma, od příštího
roku bude služba zpoplatněna. V případě zájmu se hlaste na skoflerova@doo.cz.

Duchovní obnova s Českým katolickým biblickým dílem
Čtvrtek 22. 2. 2018 od 18.00 – neděle 25. 2. 2018 do 13.00 / Doc. Petr Chalupa, Th.D.,
PhDr. Marie Klašková / Exerciční dům v Českém Těšíně / Cena: 1 600 Kč
Zveme vás na duchovní obnovu pro katechety formou práce s biblickými texty. Bude
zaměřena na práci ve skupině, dialog, společné tvoření a sdílení, tentokrát na téma mládež v Bibli. Večery budou věnovány společné modlitbě a adoraci.

NABÍDKA ODJINUD
Základní kurz pedagogiky Franze Ketta – dvouletý
První setkání proběhne 7.–10. 2. 2018 v Českém Těšíně. Více informací na www.kett.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: webové galerie zákl. škol a ŘKF Ostrava-Přívoz
INFORMACE rozesíláme pravidelně 10x do roka.

