4. neděle postní A (děti) Téma: slepec, Braillovo písmo
Odry a okolí 2020, zveřejněno na webu (pandemie koronaviru)
Dnes nám bude stačit to, mají vaše rodiče v peněžence,
nebo i vy ve své tajné skrýši. Jsou to bankovky. Když se na
některou z nich podíváte, hned víte, kolik je to peněz a co si za to
můžete koupit. Už mnohokrát jste asi takový kousek papíru měli
v ruce, přitom jste si možná ani nevšimli jedné věci. Totiž že
číslo, označující hodnotu nepatrně vystupuje, takže kdo má jemné
prsty, může ho nahmatat. Proč je ta bankovka tak udělaná? Je to
proto, aby mohl poznat cenu bankovky i ten, kdo nevidí, kdo je
slepý. Mezi námi jsou lidé, pro které tento svět se skládá pouze ze
zvuků, z vůní a z hmatu. Protože lidé nevidomí nemohou použít
své oči, o to více požívají své uši, nos a prsty.
Je to asi 150 let co jeden muž jménem Louis Braill, který
sám neviděl, přemýšlel nad tím, jak by slepí lidé mohli číst třeba
knížky i když je nevidí. Napadlo ho, že můžou číst rukama. Tak
vznikla zvláštní abeceda, která se skládá z bodů, které vystupují
nepatně napovrch. Vypadá to asi takto, je to 6 puntíků, které se
různě střídají a tak vytvářejí celou abecedu.
Můžu vám říci, že kdybyste chtěli takové puntíky nahmatat a
rozumět jim, moc by vám to nešlo, protože v rukou je třeba mít
veliký cit a právě to slepí mají. Stejně jako i ten slepec, kterého
Ježíš uzdravil. Protože věděl jak je pro něj dotyk důležitý, udělal
nejdříve bláto, kterým mu pomazal oči. Pak poslechl Ježíše a šel
se umýt k rybníku Siloe. Cestu asi velmi dobře znal a už
mnohokrát cítil, jak chladná je ta voda v rybníce. Asi netušil, že za
okamžik jí také na vlastní oči poprvé uvidí. Už neznal svět jenom
z hlasů, vůní a hmatu, ale mohl se radovat ze slunce, pohledu na
stromy a na lidi kolem sebe.
Jeden Ježíšův dotyk stačil. I nás se Ježíš dotýká, a to třeba
svým slovem, které jsme právě slyšeli. Bůh se vás dotýká také
třeba tím, když vás vaše rodiče pohladí nebo jen tak přitulí. Každý
takový dotyk Pána Ježíše je pro nás lepší než každý lék, protože
Ježíš je ten nejlepší lékař našich duší.

Úkol pro děti:
Prvokomunikanti si mohou v pracovních listech najít povídání o
zázraku uzdravení slepého a znovu si přečíst o tom, co můžeme
vidět očima a kdy jsme jako slepí.
Můžeme si zahrát slovní kopanou na to, co můžeme vidět. Nebo
si zkusit hru na slepce: opatrně hledat po domě se šátkem na
očích hmatem někoho z rodičů, nebo sourozenců (Ježíše). Ježíš
před ním neutíká. Když ho slepý najde (nahmatá), poslechne si od
něj větu: „Jdi se umýt k rybníku Siloe.“ Pak musí Slepý najít
koupelnu (může ho tam dovést žbluňkání vody nebo puštěná
sprcha) a až tam si může šátek sundat a umýt si oči. Pak je otevře.
Do hry můžete zapojit i rodiče. (pozor na nebezpečné věci na
cestě)

Louise Braille se narodil blízko Paříže ve Francii. Jeho otec byl sedlář. Ve věku tří let
si Louis poranil levé oko šídlem z otcovy dílny. Dostal infekci, která se přenesla i na
pravé oko, a postupně oslepl.
I když byl slepý, byl výborný student, hrál na varhany. A později se stal učitelem pro
děti, které neviděli jako on a později se stal profesorem na tomtéž ústavu.
Už jako mladík vynalezl systém vystouplých bodů na papíře. Znal totiž jeden vojenský
už nepoužívaný vynález nočního psaní. Byl vytvořen pro vojáky, aby mohli přijímat
rozkazy i za tmy. Systém puntíků, který se čte rukama. Louis Braille ho vylepšil a
nabídnul všem nevidomým. Toto písmo se používá dodnes.
zdroj: wikipedia

