PAULIN JARICOT
2. setkání
MODLITBA
Pane Ježíši, děkujeme Ti, že se dnes můžeme více setkat
s blahořečenou Paulin Jaricot. Otevři naše srdce, ať máme
odvahu být misionářem tam, kde žijeme a jsme zapálení pro
službu a šíření víry. Amen.
ČETBA - ze života bl. Paulin Jaricot
Byla to nenápadná drobná dívka. Nikdy se nepodívala tam, kam
se snila podívat. Ale nevzdala to. Vymyslela vlastní cestu.
Vydáme se do Francie na počátku 19. století za zakladatelkou
pravděpodobně největšího díla pomoci. Papež Pius XI. vyhlásil
její dílo za přínos pro celou církev.
Narodila se 22. 7. 1799 Lyon, Francie. Byla pokřtěna tajně doma,
křesťané byli v té době ve Francii pronásledováni. Kláštery
a kostely byly zavřené. Lidé se museli schovávat, když chtěli
slavit mši svatou nebo jít ke zpovědi nebo třeba pokřtít dítě. Byla
nejmladší ze sedmi sourozenců. Rodina nebyla chudá, tatínek vlastnil továrnu na hedvábí. Zaměstnávali stovky lidí.
Když měl někdo hlad, chodil si k Jaricotovým pro jídlo. Maminka jí brzy zemřela. Měla se vdávat, ale po úrazu hlavy
se tak nestalo. V 19 letech vymyslela darování jednoho desátku na misie a peněžní pomoc misiím. S přítelkyní Marií
se usadila v domě Loretto, kde se modlily a pomáhaly lidem v Lyonu i v misiích. Těžce onemocněla a byla zázračně
uzdravena na přímluvu sv. Filomény. Zemřela osamocená a zapomenutá 9. 1. 1862 v Lyonu ve Francii.
Papež Pius XI. přijal její dílo za své a nazval ho Papežské misijní dílo šíření víry. Slavíme ho vždy předposlední říjnovou
neděli jako Misijní neděli. Byla blahořečena 22. 5. 2022 v Lyonu.
KATECHEZE
Základní slova
BÝT MISIONÁŘEM
Obsah
Paulin Jaricot žila poměrně nedávno. Vzpomenete si kde? (Nechte děti reagovat) Ano, bylo to ve Francii. V době, kdy
se Paulin narodila, to lidé, kteří věřili v Pána Ježíše, neměli vůbec jednoduché. Kostely byly zavřené a lidé, když chtěli
jít na mši svatou museli se schovávat. Později Paulin poznala, že rodiče často pomáhají lidem, kteří měli hlad.
U Jaricotových bylo vždy dost pro každého. Se svým bratrem Phileasem toužili odejít do Indie a tam pomáhat lidem
v misiích. Víte, co to jsou misie? (Nechte děti reagovat) Hlásání radostné zprávy o tom, že Ježíš vstal z mrtvých lidem,
kteří o tom ještě neslyšeli. S tím je spojeno mnoho dalších činností – výuka, péče o druhé, modlitba, pomoc v nouzi,
atd. A jak se nazývá člověk, který to dělá? (Nechte děti reagovat) Správně, misionář. A můžeme se také my stát
misionářem? (Nechte děti reagovat) A přestavte si, že Paulin přišla na to, že když se chce stát misionářkou, nemusí
jezdit nikam, protože misionářkou už dávno je. Ale jak to? (Nechte děti reagovat) Paulin říká a papež to jen potvrzuje,
že každý, kdo je pokřtěný, je misionářem. A tak nemusíme na nic čekat.
A když toto Paulin zjistila, co myslíte, že dělala? (Nechte děti reagovat) Začala se modlit. Modlila se růženec novým
způsobem, který vymyslela. Nazýváme ho Živým růžencem. Vytvořila skupinku 15 (20) lidí a každý se modlil každý
den jeden desátek a tím se společně modlili celý růženec. A také domluvila to, když každý dá nějakou drobnou minci,
dohromady to bude hodně a potom to může někomu pomoci. My to známe jako Misijní bonbónek. Nakonec Paulin
chtěla pomáhat všem chudým lidem a půjčila si na to mnoho peněz, ale setkala se s podvodníkem, který ji o všechny
peníze připravil. Zůstaly jí jen velké dluhy. Ale neodradilo ji to od Boha, a právě ten jí pomáhal až do konce jejího
života. Mohla se spolehnout jen na něj a pár přátel, kteří jí zůstali věrní.

Měly byste nějaký nápad, jak bychom mohli pomáhat? Jak bychom mohli jít po stopách Paulin Jaricot? (Nechte děti
reagovat) Doplňte podle svých zkušeností.
AKTIVITA
Jak vzniká hedvábí? 1 kokon(kukla) = 1 km hedvábí. Mnoho kokonů Bource morušového, mnoho lidské práce. To že
housenka umře – Paulin zarazilo. Večer, když si šla lehnout a přikryla se hedvábnou peřinou, myslela na housenky,
které musí zemřít, na lidi, kteří musí pracovat, aby ona mohla mít takovou krásnou peřinu.
Namotávání provázku na tužku: v družstvu 10 m nebo každé dítě 2 m na čas.
Potřebujeme: tužky, provázky, bavlnky – různé barvy svážeme podle toho, kolik lidí bude namotávat, přibližně 2 m
na jedno dítě.
Družstvo dostane tužku a požadovaný provázek. Na povel start začne dítě namotávat a namotává tak dlouho, než
dorazí k jiné barvě. V ten moment předá dalšímu spoluhráči. Komu se podaří namotat vlákno nejrychleji?
HRA

Misie ve světě – skládanka
Co potřebujeme: vytištěné světadíly, barvy, obrázek misionáře + jeho atribut, vlajky, fauna a flóra daného světadílu
(vytiskneme podle toho, kolik skupinek bude pracovat, v příloze je to připravené pro 2 skupiny), nůžky, lepidlo, čtvrtka
A3
Jak hru hrajeme: po místnosti nebo na nějakém určeném prostoru rozmístíme jednotlivé části skládanky podle počtu
družstev, dvojic apod. Každá skupinka dostane čtvrtku, lepidlo a nůžky. Vždy jedno dítě může do své skupiny přinést
jen jednu část skládanky. Děti se střídají. Potom dávají skládanku dohromady. Podrobnější pravidla viz příloha, možno
také vytisknout. S malými dětmi bude lépe nesoutěžit, ale postupně s vaší pomocí se něco naučit. Společně vystříháte
a nalepíte jednotlivé části MISIJNÍ MAPY (viz příloha).
AFRIKA – zelená (tropické lesy), svatá Bakhita (šťastná), přezdívka Africký květ, Súdán, gorila, prales
AMERIKA – červená (barva pleti domorodců, prolitá krev misionářů), Jan Nepomuk Neumann, eucharistie, USA,
bizon, kaktus-saguaro
EVROPA – bílá (barva naší pleti a sídlo papeže), jezevec, pampeliška, Jan Pavel II., Polsko, papežský znak, svatá
Terezie z Lisieux, růže, Francie
AUSTRÁLIE, OCEÁNIE – modrá (oceány, ostrovy), klokan, eukalyptus
Asie – žlutá (připomíná svítání), panda, sakura, Maxmilián Kolbe, koruna bílá a červená, Japonsko,
Tvoření
Výroba malého misijního růžence
Potřebujeme: hmota Fimo v barvách růžence (bílá, modrá, červená, zelená, žlutá)
+ jiná na doplnění nebo křížek, pruženka, křížky, nůžky, narovnaná kancelářská
sponka, drobné dřevěné korálky na doplnění délky (viz foto).
Jak postupujeme: nejprve je potřeba vyrobit korálky, od každé barvy dva z Fima.
Můžeme vytvořit i křížky nebo je koupíme hotové.
Upečeme v troubě – 30 min, 130°C. Navlečeme na pruženku.
Závěrečná píseň
Pošli mě, půjdu já (viz příloha)
Závěrečná modlitba
Pane Ježíši, děkujeme Ti za Tvou lásku, se kterou se díváš na každého z nás, děkujeme za úkoly, které jsi si pro nás
připravil. Ať máme tolik důvěry a odvahy, jako měla Paulin a dokážeme radostně svědčit o Tvé lásce. Vždyť Ty čekáš
ve svém království na každého z nás. Amen.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností kontaktujte nás: Ludmila Veselá, vesela@bcb.cz, 733 389 220

hra MISIE VE SVĚTĚ
Vaším úkolem bude sestavit misijní mapu světa.
Každá skupinka dostane prázdnou velkou čtvrtku A3, lepidlo, pastelky, nůžky.

• Mapa musí obsahovat 5 světadílů
• každý světadíl bude označen barvou podle misijního růžence
• u každého světadílu kromě Austrálie musí být svatý, který tam nějakým
způsobem patří, jeho atribut
• vlajka státu, ze kterého pochází nebo kde působil
• pro zajímavost přiřaďte jedno zvíře a jednu rostlinu ke každému světadílu

AFRIKA zelená svatá Bakhita přezdívka Africký květ Súdán
AMERIKA červená Jan Nepomuk Neumann eucharistie
USA
EVROPA bílá Jan Pavel II. Polsko papežský znak svatá
Terezie z Lisieux růže Francie
AUSTRÁLIE, OCEÁNIE modrá
Asie žlutá Maxmilián Kolbe koruna bílá a červená Japonsko
gorila bizon panda jezevec klokan
prales kaktus sakura pampeliška eukalyptus

