Katecheze Dobrého Pastýře na přífarním táboře v Uherském Hradišti
Dne 11. 8. 2020 proběhly v rámci programu přífarního tábora na faře v Uherském Hradišti aktivity
inspirované Katechezí Dobrého Pastýře. Programu se zúčastnilo 23 dětí ve věku od 5 do 12 let.
Děti byly rozděleny do 4 věkových skupin a každá skupina se věnovala tématu individuálně.
Děti byly velmi sdílné a otevřené, zapojovaly se do všech praktických aktivit, byly zvídavé
a vzájemně se obohacovaly svými znalostmi. Obzvláště u modlitby byla vidět jejich otevřenost,
dětská radost a důvěra v Boha.
Prvním tématem byl OLTÁŘ a SVATOSTÁNEK. Děti se seznámily
s terminologií, umístěním liturgických předmětů na oltáři a jejich
významem. Každá skupinka si samostatně vyzkoušela nachystat na
model obětního stolu liturgické nádobí, tak jak je to na skutečném
obětním stole před mší svatou. Vyústěním této aktivity byla koláž
oltáře včetně všech liturgických předmětů používaných při mši
svaté.
Druhým tématem byly LITURGICKÉ BARVY a LITURGICKÝ ODĚV.
Dětem byl vysvětlen význam jednotlivých barev v návaznosti na
období liturgického roku. Pracovali jsme s liturgickým kalendářem
a vysvětlili si význam jednotlivých políček na dřevěném modelu
kalendáře včetně barev. Rovněž jsme se zaměřili na jednotlivé
části kněžského oděvu a děti si oblékly figurínu do zeleného
ornátu (připadajícího na daný týden). Zakončením této aktivity
byla koláž ornátů ve čtyřech barvách a vybarvení vlastního
liturgického kalendáře.
Třetím tématem byla PREZENTACE ZEMĚ IZRAELE. Děti pracovaly
s Montessori glóbusem, mapou světa a podrobnější mapou
Izraele. Jejich úkolem bylo najít na globusu Izrael a popsat
kontinenty. Na mapě Izraele pojmenovávali jednotlivé regiony
Izraele včetně moří a jezera. Soustředili jsme se na tři důležitá
města v Izraeli - Nazaret, Betlém a Jeruzalém. Vysvětlili jsme si
spojitost těchto měst s Ježíšem a historické události. Shrnutím této
aktivity byla samostatná práce dětí se slepou mapou.
Posledním čtvrtým tématem bylo MĚSTO JERUZALÉM. Děti si
složily z dřevěných kostek město Jeruzalém s opevněnými
hradbami včetně historických míst. Zaměřili jsme se na události
spojené se Svatým týdnem od Ježíšova slavného příjezdu do
Jeruzaléma až po vzkříšení. Detailněji jsme se zastavili u Poslední
večeře.

Po výše uvedeném programu jsme se s dětmi ve skupinkách
shromáždili v modlitebním koutku, kde jsme společně předložili Pánu
naše prosby, poděkování, starosti i radosti. Touto modlitbou jsme
zakončili naplno strávený den s Pánem a navrátili se do svých
domovů….

Ráda bych touto cestou poděkovala paní Marcele Fojtíkové Roubalové, bez jejíž podpory by se
toto krásné dílo neuskutečnilo. Dále paní Radce Maňákové, která přišla s prvotní myšlenkou
začlenit prvky Katecheze Dobrého Pastýře do programu přífarního tábora a v neposlední řadě paní
Petře Foltýnkové, která svým láskyplným nasazením, ochotou a enthusiasmem přispěla
k úspěšnému prožití této katecheze.
Přeji si, aby Pán požehnal tomuto dílu a co nejvíce dětí bylo vtáhnuto do programu KDP, který učí
děti vybudovat si vztah k Pánu Ježíši a účastnit se aktivně liturgie.
„Nechte maličkých ke mně přijíti“.
Renata Macháčková Dostálková

