úvodník

Vážení katecheté a katechetky,
i když nám to často není milé, to o čem spolu komunikujeme, zprávy, které posloucháme,
věci, které řešíme, či omezení, která zakoušíme, velmi často mají jedno téma - covid. Je
to náročné a trvá to delší dobu, než jsme si přáli. Uvědomuji si, že „co vid čas“ a jeho omezení i zvláštnosti se nás všech osobně dotýkají. A právě tu se chci zastavit a zeptat se sebe
i každého z vás: Není to příhodný čas, kdy máme my blízcí Ježíšovi spolupracovníci zatoužit také po jiném doteku, doteku vzkříšeného Krista?
Apoštolové o Velikonocích zakusili, jak tento dotyk živého a vítězného Krista proměňuje. Věřím, že Ježíš se chce dotknout i našeho srdce, aby v sobě znovu objevilo
hloubku schopnosti milovat, i když se potkává s obtížemi. Potvrzují nám to i slova apoštola
Jana: „Dokonalá láska strach zahání“ (1 Jan 4, 18).
Boží slovo i dotek, jak to sledujeme na stánkách Bible, tvoří věci nové a je nesmírně
kreativní. Dovolme tedy Bohu, aby nás učil nové kreativitě v hledání cest v katechezi.
Každý rok postní dobou putujeme k Velikonočním svátkům, kdy si připomínáme
svůj křest a obnovujeme svou víru. I naše víra má v sobě ukrytou potřebu růst a proměňovat život. Loni nám to papež František při Urbi et Orbi připomněl následujícími slovy.
„Kristovo Zmrtvýchvstání je počátkem nového života každého muže a každé ženy, protože pravá obnova začíná vždycky od srdce, od svědomí. Velikonoce jsou také začátkem
nového světa, osvobozeného od hříchu a smrti, světa konečně otevřeného Božímu království lásky, pokoje a bratrství. Kristus žije a zůstává s námi. Skvěje se světlem svojí Vzkříšené tváře a neopouští ty, kdo jsou podrobeni zkoušce, bolesti a zármutku.“
K těmto slovům papeže chci dodat jen ujištění, že se za vás modlím a vyprošuji vám
obohacující velikonoční víru.
P. Petr Bulvas,
biskupský delegát pro pastoraci

půst a Velikonoce

nový web

domácí liturgie

INSPIRACE
Domácí liturgie Velikonočního tridua 2021
Ve spolupráci s P. Josefem Mikuláškem působícím na katedře systematické teologie CMTF v Olomouci jsme zpracovali metodickou příručku, která může pomoci rodinám
v prožívání letošního Velikonočního tridua. Tato metodika může pomoci rodinám také
k nastartování společné modlitby, pokud na ni nebyli zvyklí, a také společného prožívání,
slavení a sdílení víry. Příručku posíláme v příloze.

Nový web
Při převodu na nový web docházelo ke komplikacím, a proto je možné, že jste se
na něj nemohli dostat. Nyní by mělo být už vše v pořádku. Adresa webu: www.katechetiolomouc.cz. Materiály na něj stále postupně doplňujeme.

Liturgický rok – Postí doba a Velikonoce
Podrubrika Postní doba a Velikonoce nabízí křížové cesty pro děti, mládež i dospělé
a dále omalovánky s výkladovým textem a aktivitami týkající se křížové cesty a Svatého
týdne.

desatero

Desatero Božích přikázání
Katechetický materiál Desatero Božích přikázání vypracovaný Katechetickým a pedagogickým centrem v Hradci Králové najdete na našich stránkách v rubrice Výuka náboženství – Drobnější materiály. Tento program vznikl na základně týdenního katechetického semináře na téma Desatero a je možné jej využít jako doplňkový materiál při probírání tohoto tématu.

credo

Credo – obnova pro rodiny s dětmi
Také tento materiál vznikl na půdě Katechetického a pedagogického centra
v Hradci Králové. Jedná se o přiblížení Vyznání víry dětem a metodicky je vložený do rodinného prostředí. Jedná se tedy o metodiky pro rodinou katechezi. Svou tematickou je
vhodný právě pro období postu a Velikonoc. Najdete jej v rubrice Katecheze – Doplňující
materiály.

ekovýzva

Ekovýzva
V té samé rubrice: Katecheze – Doplňující materiály najdete také nové ekovýzvy
pro měsíce březen a duben.

arcidiecézní setkání katechetů

Arcidiecézní setkání katechetů
Materiály z letošního online Arcidiecézní setkání katechetů, na kterém jsme se věnovali myšlenkám encykliky Laudato si, najdete v rubrice Katecheté – Formace – Materiály z akcí. Někteří projevili zájem o další materiály rozvíjející ekologická témata. Zde nabízíme několik impulzů k této problematice:







cestou dvou bratří



Ekoinstitut Veronika publikoval na YouTube třídílný seriál představující základní
informace ohledně Globálního oteplování. Ke zhlédnutí zde. Na svých webových
stránkách pak zdarma nabízí výukové i praktické publikace ke stažení, v nichž jednoduchým způsobem předkládají základním informace k vybraným tématům,
jak např. Ochrana klimatu, Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví,
Co od nás ODPADne, Do čista – o environmentálně šetrném uklízení, apod. Ke stažení zde. Samotný web veronica.cz je plný zajímavých informací a inspirací.
Globální vzdělávání je rubrika stránky fairtrade.cz, která nabízí několik zpracovaných vzdělávacích programů pro děti a také zve školy a města k širší spolupráci.
U příležitosti Světového dne sociální spravedlnosti byl publikován interaktivní článek, který popisuje základy fairtadového obchodu a nabízí průvodce pro faitradovou farnost. Více informací zde.
CAFOD je mezinárodní katolická charitní organizace, která na svém webu nabízí katechetické i výukové materiály. Materiály jsou k dispozici v angličtině. Jejich součástí jsou také videa, u kterých si při přehrávání na YouTube můžete nastavit české
titulky. Více informací zde.
Další ekologické zprávy můžete sledovat na webu arcidiecéze v rubrice ekologie.

Cestou dvou bratří
V rámci Dnů lidí dobré vůle je opět vyhlášena soutěž Cestou dvou bratří. V letošním
roce je soutěž tematicky propojená s výročím sv. Ludmily. Letáček se zadáním a podmínkami soutěže posílám v příloze.

wordwall

Wordwall – pomocník online výukou
Jednoduchá aplikace nabízí 18 šablon, které vám umožní vytvořit nejrůznější online
kvízy a slovní hry na míru pro vaši skupinu. Na stránce wordwall.net si můžete prohlédnout a vyzkoušet ukázkové aktivity a po té si prvních pět aktivit vytvořit zdarma. Aktivity
vámi vytvořené můžete posílat nejen svým žákům, ale také je sdílet s dalšími učiteli.

loterie sv. Josef

Loterie sv. Josef
Centrum pro katechezi v Brně vytvořilo Loterii sv. Josefa, která vybízí: „Pojďme k Josefovi (srov. Gn 41,55) a vylosujme si některou vlastnost inspirovanou životem tohoto
světce. Výhrou nám bude radost z každého malého kroku na cestě k Bohu.“ Losovat můžete zde a vylosovat si můžete např. tuhle kartičku:

signály tv

Signály TV
SignályTV patří pod komunitní web Signály.cz, který podporuje mladé lidi v online
prostoru. Je to taková virtuální polička, která je plná s křesťanského obsahu, převážně videí. Pokud budete někdy shánět audiovizuální materiál, který byste mohli nabídnout mladým ve vašich farnostech nebo děkanátech, či se budete chtít sami inspirovat, určitě ji
nepřehlédněte.
Na SignályTV najdete tyto sekce:
 Hudba – křesťanské videoklipy z Česka i zahraničí
 Inspirace – videa všeho druhu, která mají něco společného s vírou, duchovním životem, křesťanstvím
 Vzdělání – odkazy na různé přednášky, katecheze, semináře
 Film – tipy na snímky s křesťanskou tématikou
 Akce – pozvánky na různá online i offline setkání a záznamy z nich
 Podcasty – pořady o Bohu a životě s ním do vašich uší

podcast vox verbi

Podcast VOX VERBI
Nakladatelství Paulinky spustilo podcast sestry Anny Mátikové Vox Verbi. Sestra
Anna v roce 2019 získala licenciát z biblistiky na Papežském biblickém institutu v Římě,
kde dále pokračuje v doktorandském studiu. Ta se v něm v týdenním intervalu v několikaminutových epizodách věnuje četbě a výkladu Markova evangelia. Výklad sestry Anny
je nabitý zajímavými informacemi ze světa biblistiky, a tak může být cenným obohacením
pro každého katechetu. Současně její styl je tak svěží, že dokáže těžká témata vyjádřit
přístupným způsobem, takže je možné s ním pracovat ve společenství dospělých i mládeže. Zvláště v této době, kdy není možné se navštěvovat osobně, podcast nabízí možnost pro společnou online formaci, které může být doplněna sdílením při online konferencích a chatech.
Podcast najdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify i na dalších platformách (např. Breaker, Pocket Casts nebo RadioPublic). Nebo na webové stránce zde.

expedice Bible
projekt Bible

Expedice Bible. Základní výbava
Nakladatelství Paulínky vydalo také knihu Anny Mátikové Expedice Bible, která je
svěžím úvodem do biblistiky pro nejširší veřejnost. Katechetovi nabídne rychlou orientaci
v jednotlivých knihách a jejich poselstvích, a stane se jim tak stěžejní příručkou při přípravě na hodiny s biblickými příběhy. Může se tak stát praktickým doplněním učebnice
Na cestě s Božím lidem, kterou budeme pro příští školní rok vydávat.

Projekt Bible
Jako praktický průvodce Biblí může katechetovi pomoci protestantský projekt publikovaný na YouTube kanálu zde. Projekt formou animovaného seriálu představuje jednotlivé knihy Bible. Projekt je zatím v rozpracované formě, jeho dokončení je plánováno
na rok 2025. Projekt je možné využívat jako doplňkové materiály pro společenství mládeže a dospělých, je však třeba, aby jej katecheta uvedl a doprovodil vlastním výkladem.

audiokniha

největší příběhy všech dob

Největší příběhy všech dob
Pod tímto názvem se skrývá skupina pěti podobně interaktivních elektronických
her, které představují vybrané biblické osobnosti. Aktuálně jsou k dispozici následující příběhy:
„Může jeden člověk zachránit celý národ?“ je název hry, kterou provází královna
Persie Ester. Být královnou není snadná věc, zejména když musí řešit úkol, jak zachránit
národ, ze kterého sama pochází. Ve druhé hře „Co zaseješ, to také sklidíš“ společně s Jákobem lze prožít jeden z velkých příběhů izraelského národa a pomoci při řešení životních
situaci, které ho potkávaly na jeho životní pouti. Víra je důvěra v to, co člověk doufá, a jistota v to, co nevidí. Víra prochází zkouškou, když člověk podléhá třeba pochybnostem
či strachu. Jak na to, aby víra byla opět pevná? To prozradí průvodce Petr, původně Šimon,
v pořadí již třetí hře „Petrův zdar“. Život přináší různé situace, někdy také kotrmelce
a zvraty. Je důležité, aby z těchto situaci člověk vyšel posilněn. Ve hře „Jak jsem oslepl
a uzřel“ lze zjistit, co přinesl světu život Saula neboli Pavla z Tarsu. Není na světě známější
příběh, než ten, který vypráví Marie, žena tesaře Josefa, v další hře „Můj syn Ježíš“. Je
o jejím synu - Ježíši, který je bez pochyby nejznámější osobou na světě.
Hry lze spustit pomocí webového prohlížeče nebo mobilní aplikace GEOFUN,
kde hry stažení do mobilní aplikace fungují offline. Webová prezentace s možností spuštění her. Pro více informací kontaktujte: Vít Pechanec, projektový manažer, GEOFUN, s.r.o.,
tel. 603 799 819, vitek@geofun.cz nebo P. ThLic. Mariusz Kuźniar, Th.D., ředitel katechetické sekce, Česká biskupská konference, tel: 220 181 513, 602 136 161, kuzniar@cirkev.cz.

Audiokniha Christus vivit
Posynodní apoštolskou exhortaci Christus vivit vydalo audionakladatelství Slyš.to
s.r.o. ve spolupráci s Asociací křesťanských spolků mládeže z.s. jako audioknihu. Audioknihu můžete zdarma poslouchat nebo si ji stáhnout na slys.to v sekci Audioknihy zdarma.

prolidi.online

Prolidi.online
Pastorační středisko v Českých Budějovicích vytvořilo YouTube kanál s názvem
prolidi.online, na němž publikuje několik pastoračních seriálů. Jednotlivé seriály zpracovávají např. témata: duchovní život, modlitba, doba postní, příprava na manželství, výchova dětí v rodině, křest, vztahy mezi manžely apod. V rubrice PLAYLISTY najdete jednotlivé pořady řazené také podle věkových kategorií adresáta. Nejmladší kategorie je 612 let, nestarší 65+.

postní rekolekce

O. K. OHLÁŠKY
Postní rekolekce online
Zveme vás k postní online rekolekci na téma Boží vůle. Rekolekcí nás provede
P. Jan Mach. Nahrávky k poslechu jsou doplněny o myšlenky a návod pro rozjímání. Základní materiál pro tuto osobní rekolekci najdete zde.

letní škola Božího slova

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
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 modliteb 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.

ADSM 21

Arcidiecézní setkání mládeže – online
Arcidiecézní centrum pro mládež Olomouc připravuje setkání mládeže. I když podmínky
nejsou příznivé, chceme zprostředkovat setkání pro mladé alespoň ON-LINE FORMOU.
Setkání bude provázeno mottem: „Vstaň, učiním tě svědkem toho, co jsi viděl.“ (Sk 26,16).
Celý program začne v pátek 26. 3., kdy pomocí kanálu YouTube si budou moci (nejen mladí) pustit program, který bude živě streamován z katedrály. V pátek bude společná
adorace s modlitbou chval. V sobotu (27. 3.) bude pro mladé připravená katecheze, rozhovor a diskuse se zajímavými hosty, drobná aktivita (pro všechny, kteří s námi budou,
byť jen na dálku) a mše svatá.

ADSM 21

Obracíme se s prosbou na Vás, abyste vyzvali mladé, aby se tohoto setkání zúčastnili v kruhu svých nejbližších podle aktuálních možností povolených vládou. Prosím využijte i své soc. sítě a propagační kanály ať se můžeme setkat v co největším počtu.
Podrobnější informace na těchto odkazech:
 Web
 Facebook
 Youtube
Děkujeme za ochotu a propagaci.
Za ADCM
Marek Poštulka, vedoucí Centra pro mládež
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