Výtvarná soutěž pro děti
u příležitosti

Čakovického posvícení
Milé děti, víte, co je to posvícení?
Je to oslava výročí posvěcení kostela.
My v Čakovicích máme kostel sv. Remigia.
Víte, kdo to byl?

Ve staré legendě se píše, že se narodil se v Galii v roce 436. Starý poustevník jeho rodičům předpověděl, že se jim narodí
dítě, které přivede celý národ ke světlu. Už jako kluk se rozhodl, že bude knězem, a když vyrostl, šel se na toto povolání
připravit do pouště. Ve 22 letech byl zvolen biskupem v Remeši, protože lidé viděli, že je moc hodným člověkem.
V Galii tenkrát vládl francký král Chlodvík s královnou Klotildou, která byla křesťanka, král ale v Boha nevěřil. Jednou,
když král prohrával v bitvě s germánským vojskem, poprosil Boha o pomoc v boji a učinil slib, že pokud zvítězí, stane se
křesťanem. A zvítězil. O Vánocích ho pokřtil právě biskup Remigius. Když měl krále pomazat posvátným olejem, zjistil,
že mu nádobka s ním chybí. Svěřil tuto starost Bohu, v tom přilétla holubice, která mu ho přinesla v zobáčku, a všechno
dobře dopadlo. S králem bylo pokřtěno ještě 3000 vojáků, kteří s ním ve vítězné bitvě bojovali a v Boha také uvěřili.
Král se s Remigiem spřátelil, a ten ho stále usměrňoval k dobrému. I v celé zemi se lidé učili křesťanství, totiž aby lidé
měli rádi Pána Boha a druhé jako sami sebe, nebo ještě více. Z Galie se stala Francká říše, ze které se církev šířila do
celé Evropy.
Remigius byl velice dobrotivý, štědrý k potřebným, uměl vidět ve všech věcech dobro a měl smysl pro humor. Třeba
jednou, když mu nepřátelé zapálili stodolu se zásobami jídla pro chudé, řekl: "O mouku sice přijdeme, ale Bohu díky, že
se alespoň ohřejeme, protože dneska je veliká zima." Také se o něm vypráví, že na jeho stůl přilétali ptáčci a jedli s ním
a dokonce mu zobali z ruky. Remigius krátce před smrtí na čas oslepl a zemřel v 97 letech.
Nakreslete obrázek ze života svatého Remigia a vhoďte ho do 15. 9. 2019 do
farní schránky, pošlete poštou, přineste po mši dozadu do kostela do
připravené krabice nebo přineste po domluvě osobně.
(Nezapomeňte uvést jméno dítěte, jeho věk a kontakt na rodiče.)
V den posvícení bude výstava všech obrázků v kapli kostela sv. Remigia
a autoři těch nejkrásnějších budou odměněni!

Ceny pro každou kategorii:
1. místo: Umělecký kufřík plný výtvarných potřeb CRELANDO
2. místo: Stolní malířský stojan v kufříku s barvami CRELANDO
3. místo: Velká sada uměleckých pastelek KOH-I-NOOR
4. - 6. místo: Ikonka sv. Remigia

více info na www.farnostcakovice.cz

U příležitosti letošního Čakovického posvícení - výročí posvěcení kostela sv. Remigia
vyhlašuje farnost Čakovice pod záštitou MČ Praha Čakovice a ZUŠ Marie Podvalové
1. ročník Výtvarné soutěže pro děti a mládež od 3 do 15 let.
Svatý Remigius stojí u počátků křesťanské Evropy, a my bychom rádi děti s patronem
našeho čakovického kostela seznámili.
Cílem naší výtvarné soutěže je přiblížit dětem kořeny naší kultury s pozitivním příkladem
pro život v současnosti. Soutěž je primárně zaměřená na děti, ale neobejde se bez
aktivní spolupráce rodičů, či pedagogů. Jejich úkolem je seznámit děti s legendou o sv.
Remigiovi. Na letáčku je jeho stručný životopis, na webových stránkách farnosti pak
obsáhlejší.
Vyhlášení výsledků proběhne na pódiu během dětského programu v den posvícení.
Hodnotící komise:
Čakovický farář Stanislaw Góra, starosta Jiří Vintiška, vyučující výtvarného oboru na ZUŠ
Jana Anděličová, Klára Podlahová a pastorační asistentka Anna Šváchová.
Soutěž je připravena pro následující kategorie:
I. kategorie (3 až 6 let): malba, kresba nebo grafika
II. kategorie (7 až 10 let): malba, kresba nebo grafika
III. kategorie (11 - 15 let): malba, kresba nebo grafika
Formát obrázků - podle uvážení A4, A3 nebo A2.
Cenu je nutné vyzvednout na slavnostním předávání 5. 10. 2019 nebo do 31. 10. 2019
na čakovické faře.
Do soutěže může dítě registrovat škola, školka, rodiče i příbuzní, je ale důležité, aby
uvedený kontakt byl na rodiče a ne na školu, ani pedagoga.
Nezapomeňte přiložit stručný popis námětu obrázku a na zadní stranu obrázku napište
svoje jméno, věk, třídu, telefonický kontakt a e-mailovou adresu rodičů.
Výtvarné práce prosím vhoďte do schránky na čakovické faře, nebo zasílejte do
15. 9. 2019 na adresu:
Výtvarná soutěž
Farnost Čakovice
Náměstí 25. března 17/3
Praha 9, 196 00
Je možné se domluvit také na osobním předání obrázků na tel: 731 626 033
Výtvarné práce nevracíme, děkujeme.
Více info na letáčku.

