„Neznat Písmo znamená neznat Krista“
(sv. Jeroným).
Biblické hodiny jsou v současné době zvláště
aktuální a to především jako příprava na jubileum
příchodu sv. Cyrila a Metoděje, které oslavíme
v roce 2013. Vždyť to byli právě oni, kdo do naší
země přinesli ten největší poklad, který máme –
Písmo Svaté a s ním i víru.

Biblické hodiny pro děti v naší farnosti existují již řadu let. Jejich zakladatelem byl dnes již
zesnulý Mons. Bohuslav Brabec. Na jeho práci navázal i současný farář naší farnosti P. Pavel
Habrovec a tak i dnes mohou starší i mladší děti rozjímat nad Písmem Svatým, za což jsme velmi
vděční.
Biblické hodiny pro děti probíhají každý pátek. Pro mladší děti od 14°° do 15°°hod a pro starší
děti od 15°° do 16°°hod v místní farní klubovně.
Biblické hodiny pro mladší děti navštěvují děti od předškolního věku až po žáky pátých
ročníků. Tyto děti se seznamují s biblickými příběhy především pomocí her, kvízů, výtvarných a
dramatických technik. Seznamují se s možnostmi, jak se zamýšlet nad Božím slovem a hledají
odpovědi na otázky, jak Boží slovo uplatňovat i v praktickém životě.
Biblické hodiny pro starší děti navštěvují děti od šestého ročníku základní školy až po žáky
středních škol. Zde se již děti snaží více a hlouběji rozjímat nad Biblickými příběhy, které jim
přinášejí inspiraci k aktivní spolupráci s Kristem. Ani v těchto hodinách však nechybí společné
hry.
Obojí hodiny jsou pak podporovány modlitbou a vědomím společenství, které vzájemně
vytváříme.
„Kdo chce rozmlouvat s Bohem, ať se modlí, kdo chce Bohu naslouchat, ať čte Písmo
svaté.“ Proto neváhejte a rozšiřte řady těch, kteří pravidelně Bohu naslouchají, nad Božím slovem
se zamýšlejí a snaží se tyto myšlenky uvést do svého praktického života. Vždyť co může být
krásnějšího, než se ponořovat do tajemství Boží lásky k nám lidem a přitom si užít ještě spoustu
legrace při hrách, které biblické téma rozvíjejí a více přibližují.
Na všechny mladší i starší děti se těší zdejší katechetky.

