
Zpráva z 6. setkání lektorů 25. října 2008 v Olomouci

* * *
Veleb, duše má, Hospodina, vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!
Žl 103,1,
* * *


Účast :

22  lektorů 		z 8 děkanátů ol. diecéze 
	z 11 farností ol. diecéze
( z d. Zlín – Otrokovice  / z d. Olomouc - sv. Václav   /  z d. Šternberk – Štěpánov  / z d. Zábřeh n. M.- Zábřeh, Červená voda /  z d. Prostějov – Kostelec n/H, Želechovice  /   z d. Holešov – Bílavsko   /   z d. – Val. Meziříčí – Rožnov p/R, Zubří  /
z d. Kroměříž – Hulín   )

1 kněz   		P. Jan Mach, prostějovský děkan




Program:

1. Zahájení setkání a společná modlitba

2. Čtení vybraného textu ze Skutků apoštolů o sv. Pavlovi ( pro lektory vybral P. P. Chalupa, doc., SDB, ThD. ) s projekcí reprodukcí výtvarných děl a map

3. debata o této formě předávání Božího slova 

4. modlitba Anděl Páně, občerstvení a volná debata

5. Pouť jako zdroj inspirace a posila k službě, povídání o lektorské službě a o probouzení hlubšího vztahu k Božímu Slovu
6. zakončení 6. setkání lektorů mší sv. v kapli u sv. Anny 



1.	6. setkání lektorů zahájila organizátorka tohoto setkání pastorační asistentka Martina Pavlíková, modlitbu vedl a požehnání dal prostějovský děkan P. Jan Mach

2.	Dopolední program uvedla jeho autorka M. Pavlíková -
krátce načrtla hledání podoby komponovaného pořadu o sv. Pavlovi od původního nápadu doplnit text fotografiemi a komentářem k jednoduššímu tvaru a v bodech přiblížila Pavlovy cesty.

Text o sv. Pavlovi vybraný ze Skutků apoštolů, v interpretaci 
M. Pavlíkové a M. Umlaufa, provázela projekce reprodukcí map a obrazů tématicky doplňujících předčítaný text, jednotlivé kapitoly rozdělila hudba se zpěvem - reprodukovaná srbská liturgie. Obrazy a hudba měly pomoci k meditativnímu a celistvějšímu vnímání Božího Slova.

Takto zpracovaný text Písma byl ukázkou, jakým způsobem mohou lektoři v jednotlivých farnostech obohatit svou interpretační činnost biblických textů a prohlubovat tak, nejen svůj, vztah ke Slovu Božímu. Zároveň tak mohou zpestřit program k roku sv. Pavla ve své farnosti.
	
3.	Připravený program byl přítomnými lektory přijat velmi pozitivně. Mapy, obrazy a hudba posloužily k živějšímu a hlubšímu vnímání Slova Božího. 
Jedna z hlavních připomínek však byla, že  je potřeba dobře vypracovat stručný, ale přehledný úvod, který pomůže k lepšímu chápání souvislostí předčítaného textu. Také zobrazování map, aby přesněji korespondovalo s obsahem.

5.	Po polední pauze se M. Pavlíková podělila o své zkušenosti a zážitky z pěších poutí, které jí pomáhají hledat cestu při její umělecké a pastorační činnosti: vytváření komorních pořadů slova a hudby a komorních divadelních představení a jejich prostřednictvím seznamovat člověka s Pánem Ježíšem Kristem a probouzet v něm živý vztah ke Kristu, vytváření programů pro lektory, které by pomáhali probouzet a posilovat vztah k lektorské službě. 




Dále se opět hovořilo o interpretaci textů Písma při liturgii a jak v sobě neustále probouzet  živý vztahu k Božímu slovu: 
- k tomu právě mohou napomáhat i vykonané poutě
- průběžná příprava lektora - co nejčastěji číst texty Písma nahlas, přesné vnímání co čtu (obsah slov) a jak čtu (forma), zde nám může pomoci meditační cvičení nad Písmem, které je spojeno i s technickým cvičením: 

- vezmeme si krátký úsek Písma, jednu nebo dvě věty
-  u tohoto cvičení se musíme fyzicky i vnitřně zastavit
-  postupujeme slovo za slovem, přičemž se u jednotlivých slov či slovních spojení zastavujeme 
- nejdříve si jedno slovo či slovní spojení přečteme a zkusíme si představit co vyjadřuje 
- na základě představy slovo co nejpřesněji vyslovíme, zartikulujeme – kontrolujeme naslovení a doslovení slova, ze slova nesmí nic zmizet, délku samohlásek se nebojme natáhnout jak to jde,souhlásky vyslovujeme pevně a pružně, ne ledabyle 
- vyslovenému slovu vnímavě nasloucháme a opět si uvědomíme obsah slova
- slovo můžeme nejprve přečíst, zazpívat, na jednom tónu (posazení hlasu, aby slovo celé zaznělo co nejpřesněji)
– potom ho můžeme přečíst do tečky, do otazníku, rovně ( učíme se vědomě pracovat s intonací) a pořád kontrolujeme správnou artikulaci a pravidla spisovné výslovnosti 
- vždy začínáme pomalu, ale musíme si hlídat, aby vyslovené slovo nebylo těžkopádné, lehkost a pružnost se docílí přízvukem na první slabice, slovo nesmí znít, jak když zabrzdíte gramofonovou desku nebo magnetofonový pásek
- po přečtení celé věty tímto způsobem, si větu přečteme pomalu, plynule a dodržujeme logické členění, nezapomínejme na důležitost pauz
- cílem tohoto cvičení by mělo být přesné a vnímavé předávání daného obsahu (učíme se přesnému vnímání obsahu čtených  slov), technicky správně a samozřejmě předaného ( jednota obsahu a formy )
- toto cvičení nás také učí pohotovosti při přípravě textu

- znovu a znovu pracovat na  přesném členění textu, k tomu slouží pauzy, posluchač je partnerem, kterého musíme vnímat a dávat mu prostor, aby v klidu mohl sledovat interpretované sdělení

6. setkání lektorů bylo zakončeno mší sv. v kapli sv. Anny, kterou sloužil P. B. Vitásek, za pomoci účastníků setkání a doprovázeno zpěvem P. Píchy.

 Ohlasy některých  účastníků na 6. setkání lektorů v Olomouci:

    1/ Každopádně myslím, že četba z Pavlových listů je vhodnou inspirací nejen pro farní setkávání lektorů, ale především pro náš osobní růst ve víře. Myslím si, že pokud pochopím obsah Pavlových listů (a jiných textů Písma sv.), pak mohu jako lektor lépe Boží slovo předávat jeho posluchačům.
 
  2/ Společenství konané 25.10.bylo příjemné, obohacující, inspirující například tím, že  možná, da-li Bůh si ve farnosti uděláme setkání  všech lektorů. 
A chceme pracovat i s vašimi texty. Je nás 20 lektorů. 

  3/Dramatické pásmo z dopisů sv. Pavla zmapovalo a logicky spojilo význam 
jeho misijních cest, vykreslilo dobu, ve které sv. Pavel žil
i společnost, ve které se pohyboval. Ukázalo, že Písmo je stále živé a 
čtivé a že jeho četba (studium) může být i pro dnešního
člověka dobrodružstvím.

4/ Děkuji za vzorně připravené setkání lektorů s tématem k roku sv.Pavla, za odbornost, přitažlivost, srozumitelné a názorné inspirativní provedení. Více takových akcí. Starý i nový zákon vchází tak více do povědomí laiků a to vše autenticky. 
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Zpracovala: 			Mga. Martina Pavlíková
Kontakt:			pavlikova@arcibol.cz;	Mobil: 603 977 711

