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Vážení katecheté a katechetky,
přicházíme k Vám s dalším číslem katechetického občasníku a chceme Vám v něm přinést něco, co vás povzbudí i obohatí. Doba, ve které žijeme, nám převážně nabízí zprávy,
které nás omezují, znejišťují a unavují. Mnozí se proto častěji ptají: "Co mám dělat?" nebo
"Kde mám na to všechno mimořádné brát sílu?"
V realitě našich dnů je proto zajímavé, ale i důležité sledovat kroky papeže Františka, jaké on dává výzvy pro celou církev. 8. prosince se rozhodl vyhlásit rok sv. Josefa.
Navazuje tak na svého předchůdce papeže Pia IX., který před 150 lety prohlásil sv. Josefa
ochráncem všeobecné církve. V apoštolském listu Patris corde rozebírá jednotlivé charakteristiky Ježíšova pěstouna jako otce milujícího, citlivého, přívětivého, poslušného, tvořivě odvážného, pracujícího, ale i otce ve stínu, který nestojí dítěti v cestě, ale včas mu
umožní plně se rozvinout. Svatého Josefa zmiňuje Písmo na několika místech, ale nenechá ho promluvit. On sám nikdy nevystupuje do popředí, ale tiše a ochotně plní to, co mu
Bůh zjeví.
Důvod, proč nám tohoto světce Svatý otec staví před oči právě dnes, vysvětluje
v apoštolském listu těmito slovy:
„Ke 150. výročí jeho vyhlášení za Ochránce katolické církve bl. Piem IX. (8. prosince
1870), bych se s vámi rád podělil několika reflexemi o této nezvyklé postavě, která je
tak blízká lidské situaci každého z nás, aby – jak říká Ježíš - »ústa mluvila to, čeho je srdce
plné« Tato touha narůstala během uplynulých měsíců pandemie, kdy uprostřed krize,
jež nás postihuje, můžeme zakoušet, že naše životy jsou spřádány a neseny obyčejnými
lidmi, kteří jsou obvykle opomíjeni a nevyskytují se na titulních stranách novin a časopisů,
ani na velkých přehlídkách nejnovějších show, ale nepochybně dnes píší rozhodující události našich dějin: lékaři, ošetřovatelé a ošetřovatelky, zaměstnanci supermarketů, uklízečky, pečovatelky, dopravci, pořádkové síly, dobrovolníci, kněží, řeholnice a mnoho
a mnoho dalších, kteří pochopili, že nikdo se nezachrání sám. Kolik jen lidí denně prokazuje trpělivost a dodává naději, snaží se nerozsévat paniku, nýbrž sdílenou odpovědnost.
Kolik otců, matek, prarodičů a učitelů ukazuje našim dětem nepatrnými všedními gesty,
jak čelit a překonat krizi novým uzpůsobením zvyklostí, pozvednutím zraku a podnětem
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k modlitbě. Kolik lidí se modlí, obětuje a přimlouvá za dobro všech. Všichni mohou ve svatém Josefovi, nepovšimnutém muži, všedním, diskrétním a skrytém člověku nalézt
přímluvce, pomocníka a průvodce těžkými časy. Svatý Josef nám připomíná, že všichni ti,
kdo se zdánlivě skrývají nebo jsou v „druhé linii“, mají výjimečně činný podíl na dějinách
spásy. Jim všem patří uznání a vděčnost."
K vaší skryté a obětavé katechetické službě žehná
P. Petr Bulvas,
biskupský delegát pro pastoraci

INSPIRACE

nový web

Nový web
Jistě jste si všimli, že poslední dobou byl náš katechetický web poněkud nefunkční.
Od dnešního dne spouštíme pod stejným názvem www.katechetiolomouc.cz nový web,
který je více přizpůsobený aktuální nabídce katechetického centra. K dnešnímu dni je vytvořený základ webu, který bude postupně rozšiřován. Některé větší položky (např. pracovní listy pro 2. stupeň a katecheze pro dospělé) jsou zatím ke stažení jako celek. Postupně je budeme zveřejňovat také jednotlivě, v té podobě, v jaké jste je znali. Jiné položky jsou zatím prázdné a postupně budou doplňovány. Doufáme, že pro vás tento web
bude přehledný. Pokud v něm narazíte na problém, kontaktujete nás na e-mailové adrese
katecheti@ado.cz.

Ekovýzva
Pod tímto názvem se skrývá materiál, který v duchu výzev papeže Františka postupně
provádí ekologickou konverzí. Tento materiál je zpracovaný u příležitosti roku věnovaného encyklice papeže Františka Laudato si a tématům, které tato encyklika přináší. Jedná
se o 12dílný soubor impulzů, vždy 1 téma na 1 měsíc. Každé téma je zpracované ve 4 oddílech.
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Na začátku – každého dne – je vždy MEDITACE, která vede ke ztišení, uvědomování
si Boží přítomnosti tady a teď, ale také v celém světě, přemýšlení o sobě, lidech
a světě před jeho milujícím pohledem, rozhovoru s ním o všech mých nadějích
i obavách a načerpání sil do dalšího žití.
Druhým krokem jsou VZTAHY a péče o ně.
Následuje základní INFORMACE ohledně vybraného ekologického tématu, která je
doplněna o odkazy pro ty, kteří by chtěli téma hlouběji prostudovat.
Na ni pak navazuje AKCE. Materiál zde nabízí konkrétní kroky pro uchopení daného
tématu. Tyto kroky jsou pouze inspirací, záleží pak na každém, jak na základě nabytých informací a svým možností toto téma uchopí a začlení do svého života.

Materiál můžete využít pro sebe, své rodiny a přátele, ale také pro ty, kterým se ve své
službě věnujete. Nejedná se o detailně vypracovanou příručku, ale spíše o otevření vybraných témat a navržení několika málo námětů, jak je zařadit do svého života. Účelem
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této aktivity je začít uvažovat o svém životě v souvislosti se životy mnoha dalších lidí, kteří
žijí nebo teprve budou žít v našem společném domově. Co se týče ekologických informací
a aktivit je směřovaný spíše na začátečníky v této oblasti, část meditace a vztahy se může
stát malou duchovní obnovou pro každého.
Materiál je zpracovaný tak, aby se dal použít i pro další roky a dalo se s ním začít
pracovat v kterémkoliv měsíci. Graficky je každé téma zpracováno jako plakát, karta A5,
karty A6, stojánek a pozadí na plochu počítače.
V příloze Vám posíláme plakát k ekovýzvám na měsíc únor. Další materiály si můžete stáhnout na našem webu: www.katechetiolomouc.cz.

svátost smíření

Svátost smíření – skrytý poklad
Diecézní katechetické centrum v Brně připravilo nový malý sešitek, který nese název Svátost smíření – skrytý poklad. Obsahuje vysvětlení základních částí svátosti smíření,
zpovědní zrcadlo podle vztahu k Bohu, k lidem a k okolnímu světu a k sobě samému.
V poslední části sešitku jsou uvedeny jednotlivé kroky, jak po sobě při zpovědi následují.
Nechybí modlitba lítosti, modlitba před zpytováním svědomí a modlitba po zpovědi. Sešitek je možno zakoupit v Diecézním katechetickém centru v Brně nebo objednat tamtéž.
Cena 10 Kč/kus. Kontakt: kc.brno@biskupstvi.cz.

Google Meet
Posíláme nové informace ohledně videokonferencí přes aplikaci Google Meet.
Z důvodu zabezpečení je nyní pro všechny účastníky nutné být přihlášený do svého Google účtu. Bez něj není účast v Google Meet možná. Videokonference není omezená
ani časem ani počtem účastníků.

google meet

Návod jak vysílat přes Google Meet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Přihlaste se do svého Google účtu.
Běžte na adresu meet.google.com.
Zahajte schůzku.
Zadejte název schůzky.
Zkontrolujte kameru a mikrofon.
Zmáčkněte tlačítko “Připojit se”.
Pozvěte další účastníky tím, že jim pošlete odkaz nebo je vyberete z adresáře.
Pokud zvete účastníky mimo svoji doménu, musíte jejich vstup schválit. V rámci
stejné domény vstoupí hosté přímo do videohovoru.
9. Můžete sdílet svoji plochu nebo jen okno programu. Můžete chatovat. Můžete ztlumit mikrofon ostatním i sobě. Můžete zapnout/vypnout svoji kameru. Můžete nahrávat. Můžete ostatním poskytnout soubory.
Návod jak se připojit k vysílání Google Meet
1. Přihlaste se do svého Google účtu.
2. Běžte na webovou adresu Meet místnosti, kterou vám poslal ten, kdo hovor svolal.
Je možné, že vám přišla pomocí pozvánky z Kalendáře nebo e-mailem či jinak.
3. Zkontrolujte kameru a mikrofon.

4. Zmáčkněte tlačítko “Připojit se”.

O. K. ohlášky

letní škola Božího slova

postní rekolekce

arcidiecézní setkání katechetů

Arcidiecézní setkání katechetů - online
Prožíváme rok, který je speciálním způsobem věnovaný encyklice Laudato si a jejímu učení o integrální ekologii. V tomto roce si nemáme jenom zopakovat, co nám papež
před pěti lety psal, ale máme v něm nastartovat změnu smýšlení takovým způsobem,
aby vedla k stabilní ekologické konverzi. Jedním z impulzů může být letošní Arcidiecézní
setkání katechetů s tématem „Křesťanská výchova ve vztahu k encyklice Laudato si“.
Program
Pátek (17.00-19.30)
 Uvedení: Společný domov. Seznámení s encyklikou
 Mše sv. (celebruje arcibiskup Jan Graubner)
 Modlitba s možností plnomocných odpustků u příležitosti Roku sv. Josefa
Sobota (8.30-12.15)
 Ranní modlitba
 Doc. RNDr. Pavel NOVÁČEK, CSc.: Encyklika Laudato si očima enviromentalisty
(přednáška + možnost dotazů prostřednictvím chatu)
 P. ThLic. Tomáš Koumal: Formace dětí v duchu Laudato si (přednáška + možnost
dotazů prostřednictvím chatu)
 Praktický závěr: Myšlenky Laudato si v katechezi a výuce náboženství
 Modlitba anděl Páně a požehnání
Přihlásit se můžete na adrese www.katechetiolomouc.cz

Postní rekolekce pro katechety
Postní rekolekci vám stejně jako v loňském roce nabídneme prostřednictvím nahrávek. Konkrétnější informace uvedeme v dalším čísle občasníku.

Arcidiecézní setkání dětí z náboženství - ZRUŠENO
Letní škola Božího slova
Srdečně zveme vás, katechety, i všechny lidi dobré vůle na Letní školu Božího
slova. Letní škola Božího slova je určena všem, kteří mají zájem prohloubit své poznání
Bible jako Božího slova, které promlouvá do našich životů. Zvláště ji můžete nabídnout
rodičům dětí, které učíte v náboženství, neofytům, těm, kteří už odrostli setkání mládeže
nebo starším biřmovancům. Téma 1. ročníku zní: BOŽÍ POŽEHNÁNÍ vs. LIDSKÁ SLABOST

letní škola Božího slova

aneb JAK BIBLE VYPRÁVÍ O ŽIVOTĚ KAŽDÉHO Z NÁS. Konkrétně se budeme zabývat
biblickými příběhy o Abrahámovi, Jakubovi a Josefovi. Program se skládá z přednášek,
workshopů, diskusí ve skupinkách a modlitbou s Božím slovem. Cílem této školy je přesvědčit se o tom, že Boží slovo je živé, a nabídnout inspiraci, jak se jím nechat doprovázet
na své cestě životem. Tématy nás provedou P. Josef Mikulášek a P. Jan Liška.
Letní škola Božího slova se uskuteční v Olomouci v budově Arcibiskupského kněžského semináře v termínu 28.-31. 7. 2021. Podrobnější informace naleznete na www.katechetiolomouc.cz.
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