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O HUMORU
Dnešek je dnem, kdy si nemůžeme být jistí žádným vážně míněným výrokem. Je
totiž první duben, který vešel do dějin pod označením „apríl“, které si vypůjčil z jiných
jazyků jako název celého krásného jarního měsíce, který dnes začínáme.
Jak vlastně vznikl tento zvyk? Možná je důvodem sama příroda se svým jarním
„aprílovým počasím“, nevyzpytatelným a stále se měnícím – jako by si z nás dělala
legraci střídáním vloček sněhu, kapek deště a paprsků sluníčka. A možná nám tím příroda sama naznačuje, že zdravá rozvernost, humor a anekdota je něco, co patří k životu
jako koření. Nesmí ho být moc a nesmí se to přehnat. Ale bez něj by byl život planý.
Někdy se ptáme, jestli i vážné věci jde brát s humorem, s nadsázkou? Jinými
slovy: Jestli má Bůh smysl pro humor? Jsou lidé, kteří se takového přístupu bojí. Jejich
obraz Boha je obrazem nejvyšší vážnosti. Jistě to neznamená dělat si z vážných věcí legraci. Ale i duchovní život ukazuje, že brát věci s nadhledem je i v oblasti ducha nebytné. I řada významných postav to svým životem jasně ukazovala.
Nebrat se příliš vážně nás totiž vede k pokoře. A pokora je základní předpoklad
pokojného soužití mezi lidmi. A protože si Bůh přeje „pokoj na zemi mezi lidmi dobré
vůle“, tak nás jistě podpoří ve všem, co nám k pokoře pomůže.
A že má Bůh smysl pro humor, to dokládá i skutečnost, že první zázrak učiní Ježíš
na svatbě. Pro žíznivé svatebčany připraví šest kamenných džbánů dobrého vína. Jistě
to neudělal pro vážnou tvář... ale pro radost lidského srdce, jak říká už starozákonní
žalm.
Když si tedy z vás někdo – nejen dnes – „vystřelí“, nemějte mu to za zlé. Zasmějte se tomu! A zasmějete se často i sami sobě, když něco zpackáte nebo pokazíte. Je to
úžasně osvobozující. Vždyť dokonalost bude až jednou v nebi! A to není žádný „apríl“ –
to je ta nejradostnější vážná věc!
P. Jan Vecheta, Domaslavice
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SVATÝ TÝDEN PRO DĚTI
Pro seznámení dětí s velikonočními událostmi lze objednat Velikonoční misálky. Volně na internetu ke stažení naleznete obrázkové materiály k tématu Svatý týden na deti.vira.cz,
www.mojeduha.cz nebo u malířky Soni Häusl-Vad.
Velikonoční kalendář České televize, jehož součástí byl vždy
i biblický příběh, bude spuštěn od 14. dubna.

POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH VELIKONOC NA ŠKOLÁCH
Základním školám nabízíme realizaci výukových programů, které se svými obsahy týkají
křesťanství. V době před Velikonocemi si školy mohou vybrat z devíti programů. Vloni
se lektoři z řad kněží, vyučujících, katechetů a katechetek setkali u tématu poselství
křesťanských Velikonoc s více než 5 000 žáky.
Na realizaci programů na školách spolupracujeme s Křesťanskou akademií mladých,
která sdružuje učitele z různých evangelických církví. Jsme rádi, že díky této spolupráci
můžeme nabídku rozšířit i do míst, kde v minulosti programy nebyly.
Další informace a průběh velikonočních programů můžete sledovat na našem webu
a Facebooku.

POKOJ VÁM – PRŮVODCE MŠÍ SVATOU
Z dílny nakladatelství Petrinum vychází misálek pro děti s jiným
pohledem na svět. Nenajdete v něm, co se v jednotlivých částech mše svaté říká, ale pomůže dětem vstoupit do jejího děje
a zaujme natolik, že se budou na mnoho věcí samy ptát.
Autorkou nápadu je Olga Tenková, speciální pedagožka se zkušenostmi s vlastními dětmi. Knížka je příznivá pro děti s poruchami autistického spektra nebo ADHD.
Inspirace, jak s misálkem (a kartami, které jsou součástí) pracovat i ve výuce náboženství a při katechezi, aktuálně přinášíme na probíhajících děkanátních setkáních katechetů. Některé náměty naleznete také v naší databázi materiálů na webu.
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JAK PRACOVAT S FILMEM VE VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ
Metodické náměty pro práci s krátkými filmy ve výuce náboženství aktuálně přinášíme
na probíhajících setkáních katechetů v děkanátech. Zpracovaný materiál naleznete také
v naší databázi materiálů ke stažení na webu.
Pokud chcete filmy ve výuce používat, dobrým zdrojem mohou být stránky Salesiánského mediálního centra, příp. také nabídka projektu Jeden svět na školách.
V archivu České televize naleznete jednotlivé díly z cyklu Biblická pátrání. Královna Ester, Dobrý pastýř, Pokušení na poušti nebo Zjevení Janovo – to jsou názvy jednotlivých
dílů seriálu, který je určený dětem od 8 do 12 let. Autoři seriálu si dali za cíl přiblížit
dnešním dětem moderní a zábavnou formou starozákonní a novozákonní příběhy tak,
aby si osvojily alespoň jejich základní znalost.

JÁCHYM A DESATERO
Nakladatelství Paulínky vydalo příběh Brigitte Endresové. Může být
vhodným dárkem pro děti přistupující k iniciačním svátostem.
Desetiletý Jáchym dostal za úkol naučit se Desatero a pochopit,
k čemu je dobré. Jenže nějaká přikázání pro něj nejsou zdaleka tak
zajímavá a zábavná jako model letadélka, který chce spolu se svým
dědou v nejbližších dnech postavit. A vůbec, proč by mu měl Bůh
pořád něco přikazovat? Naštěstí je tu dědeček, který Jáchymovi
ukazuje, že stavět letadélko bez návodu a žít bez Desatera je v lecčem podobné...

FILM O PANAMĚ A DOKUMENT ZE SYNODY O MLÁDEŽI
40 minutový dokument z pouti českých mladých do Panamy na Světový
den
mládeže
s
papežem
Františkem,
které
proběhlo
v lednu 2019, naleznete na www.youtube.com pod názvem Průplav
Božího přání. Film můžete promítnout v rámci vašich možností.
2. dubna vyjde papežská exhortace, která formou listu adresovaného mladým lidem
shrnuje práci a učení říjnové biskupské synody. Nese název Christus vivit (Kristus žije).

SOUTĚŽ CESTOU DVOU BRATŘÍ
Výtvarná soutěž inspirovaná dobrodružnou cestou Cyrila a Metoděje je
určena dětem ve věku prvního stupně ZŠ a MŠ. Děti mohou soutěžit ve
čtyřech kategoriích podle věku, jednotlivé kategorie mají své vlastní
zadané podtéma. Malbu, kresbu nebo grafiku ve formátu A3 je zapotřebí odeslat do 17. května. Přesné podmínky soutěže naleznete na
www.velehrad.eu. U nás si můžete vyzvednout propagační materiály.
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ZVEME VÁS
Kostel v naší obci
Úterý 7. 5. 2019, 14.00–18.00 / biskupství Ostrava / Mgr. Šárka Koflerová

Využití multimédií v katechezi
Úterý 14. 5., 14.00–18.00 / biskupství Ostrava / P. Mgr. Libor Všetula, SDB

Otevřená supervizní skupina pro katechety ve Frýdku
Čtvrtek 16. 5. 2019, 17.00–19.00 / Frýdek, fara / Mgr. Marek Jargus

Setkání dětí s otcem biskupem na Prašivé
Pondělí 1. 7., 10.00–15.30 / areál Kamenité ve Vyšních
Lhotách a hora Prašivá
Letošní setkání dostalo název U pramene živé vody.
Chtěli bychom dětem představit vodu jako zdroj
a podmínku života, základní lidské právo, ke kterému ale
všichni lidé na světě nemají stejný přístup a mnozí trpí
jeho nedostatkem. Děti dostanou na Prašivé příležitost něco se o vodě dozvědět a také
poznat a zakusit bohatství, které voda v sobě skrývá. Vodu nutně potřebujeme k životu,
ale také vnáší do života radost – vždyť právě k létu a prázdninám neodmyslitelně patří
koupání a vodní radovánky, objevování přírodních krás a bohatství v podobě vodopádů,
minerálních vod, lázní…
Inspirací pro toto téma je vyhlášení Mimořádného misijního měsíce pod názvem
Pokřtěni a posláni. Programem o vodě bychom chtěli děti provést k tématu svátosti
křtu – jako toho, co křesťany spojuje a co je uschopňuje a vybízí k aktivnímu jednání
a angažovanosti ve světě a společnosti.
Doprovodný projekt s názvem Kapka vody pro Haiti podpoří činnost české organizace
Praga-Haiti, která budováním studní na Haiti zajišťuje místním lidem přístup k pitné
vodě. Situace na Haiti je devět let po zemětřesení stále velmi vážná a aktuálně místní
biskupové upozorňují na kritický stav v zemi, kdy bídy přibývá, obecné dobro je ohroženo a zemí zmítají sociální nepokoje.
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: archiv KPC a Jan Kubenka
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