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KDO CHCE ZAPALOVAT, MUSÍ SÁM HOŘET!
formační podněty k duchovnímu životu katechetů
Když Ježíš oznamoval své utrpení a svou smrt, zároveň zvěstoval naději:
„třetího dne bude vzkříšen“ (Mt 20,19). Ježíš hovoří o budoucnosti, která
se před námi otevírá díky Božímu milosrdenství. Doufat s ním a díky
němu znamená věřit, že dějiny nekončí s našimi chybami, násilím, nespravedlností a hříchem, které přibíjí na kříž Lásku. Znamená to čerpat
z jeho otevřeného srdce Otcovo odpuštění.
Žijeme v době plné obav, pociťujeme nejistotu a vlastní křehkost. Slova
o naději proto mohou provokovat. (…) Svatý Pavel nás důrazně vybízí
k naději v usmíření: „Smiřte se s Bohem!“ (2 Kor 5,20). Když je nám
odpuštěno, sami se stáváme šiřiteli odpuštění: když se dostane odpuštění
nám, můžeme ho zprostředkovat v ohleduplném rozhovoru, můžeme potěšit toho, koho zasáhla bolest. Díky Božímu odpuštění můžeme svými
slovy a skutky prožívat Velikonoce v duchu bratrství.
(papež František: podle Poselství k postní době 2021)

AKTUALITY
NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY STŘEDISKA

https://katechete.apha.cz/
Od 1. března 2021 jsme spustili (nejen) pro katechety a učitele náboženství nové přehledné webové stránky.
Najdete zde následující nabídku pro svou službu:
• Aktuality a novinky,
• Přehled pořádaných akcí včetně možnosti přihlášení na ně,
• Nově vytvářené jednotlivé pomůcky i celé cykly (po předchozí bezplatné registraci),
• Přehled vydané literatury,
• Katalogy půjčovny,
• Formuláře a legislativní dokumenty
• A mnoho dalšího…
Pro seznámení se stránkami nabízíme možnost online soukromého „zaškolení“ – přihlásit se na ně můžete pomocí formuláře ZDE.
Nabídka se bude dále rozšiřovat i podle podnětů a zpětné vazby, za kterou předem děkujeme!

JARNÍ TERMÍNY AKREDITOVANÝCH KURZŮ PRO PEDAGOGY –
1100. VÝROČÍ ÚMRTÍ SVATÉ LUDMILY
Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského připravilo kurzy pro pedagogy základních a středních škol, jejichž účelem je poskytnout podporu k zařazení tématu 1100. výročí kněžny Ludmily do výuky.
Obsah kurzů je zaměřen na tvorbu výukových hodin a žákovských projektů, které při příležitosti 1100. výročí úmrtí první české historicky doložené kněžny přiblíží žákům její osobnost, historické a literární prameny
o jejím životě a důvody k úctě, která jí byla v našich dějinách prokazována.
Nové termíny kurzů pro pedagogy základních škol:
• 27. dubna od 13:30 do 17:00
• 18. května od 13:30 do 17:00
• 14. června od 13:30 do 17:00
V období zákazu konání vzdělávacích akcí prezenčním způsobem se
kurz bude konat on-line formou. Přihlášení obdrží odkaz na konání
kurzu e-mailem.
Garant programu: ThLic. Ing. Marie Zimmermanová, Th.D.
Poplatek: 150 Kč/účastník
Přihlášky: www.vychova-hodnoty.cz/aktualne
KNIŽNÍ KOUTEK
Každý měsíc se vám budeme snažit nabídnout zajímavé novinky do vašich knihovniček. Většinu titulů pak najdete i v naší půjčovně.
Kristýna Plíhalová: Encyklopedie dobrých skutků
Jako rodiče máme povinnost svým dětem vytříbit povědomí o tom, co je dobré a co špatné. Učíme je překonat
se. To člověk někdy musí, překročit svoje pocity a potřeby
a udělat Dobrý skutek. Dobrým skutkům nás nejlépe učí
osobní příklad, ale co kdyby na to existovala obrázková
příručka? A tak vznikla Encyklopedie dobrých skutků, abecední seznam
několika způsobů, jak překročit vlastní touhy a potřeby a udělat něco
dobrého pro své okolí. Doufám, že bude užitečná vám i vašim dětem.
(Cesta – předškoláci) Bližší informace ZDE.

Stefano Gorla: Úžasný příběh o Ježíšovi
Co myslíte – může se malá myška přátelit s papežem?
Ano, může – zvláště když vypráví tak nádherné příběhy
jako papež František! Myšák Jirka hltá každé jeho slovo.
Papež krásně vypráví i vysvětluje. Jirka se tak může o to,
co slyšel, podělit se svými sourozenci a příbuznými. Ten
nejúžasnější příběh, jaký kdy slyšel, vypráví o Ježíšovi. O tom, jak se
narodil chudý a jak se ztratil při pouti do Jeruzaléma. Jaký byl jeho bratranec Jan. Proč udělal dobrou věc, o kterou ho poprosila jeho maminka.
A proč plakal kvůli svému příteli Lazarovi. Jak ho zajali a odsoudili na
smrt. Tím to ale nekončí. Ježíš je nakonec svým nebeským Tatínkem
vzkříšen a vrací se ke svým přátelům, kteří jsou štěstím celí bez sebe.
První seznámení s příběhem Ježíše Krista pro předškoláky a malé školáky
probudí v dětech zájem o Bibli a evangelia. Ocení ho i všichni, kdo mají
rádi staré příběhy v novém podání. (Karmelitánské nakladatelství) Bližší
informace ZDE.
Ctirad Václav Pospíšil: Utrpení Páně podle Jana
Životodárná Moc ukřižovaného Slova (Jan 18,1-19,42).
Duchovní, teologický a historický výklad Janových pašijí.
Autor se nejprve zabývá specifickým způsobem janovského
myšlení a vyjadřování. Poté sleduje jednotlivá zastavení na
Ježíšově cestě – jak se vydává těm, kdo ho přicházejí zatknout, jak je vyslýchán, odsouzen, ukřižován i pohřben. Konečné slovo má ale Bůh – v Ježíšově vzkříšení a setkávání s učedníky.
(Karmelitánské nakladatelství) Bližší informace ZDE.
Jacques Philippe. Čas pro Boha: O vnitřní modlitbě
Je radostné vidět, kolik lidí dnes žízní po Bohu. Mnozí
křesťané touží po hlubokém modlitebním životě, chtějí se
„věnovat se modlitbě“. Narážejí však na překážky, které jim
brání na tuto cestu vykročit, ale hlavně na ní vytrvat. Je
to obrovská škoda, neboť právě vytrvalost v modlitbě je
tou úzkou branou vedoucí do Božího království, na tom se
shodují všichni svatí. Kniha vychází v novém překladu. (Paulínky) Bližší
informace ZDE.

Timothy Radcliffe. Křížová cesta pro věřící i nevěřící
Křížová cesta vyjadřuje působivě jádro křesťanské víry.
Vidíme, jak je Ježíš odsouzen na smrt, jak objímá svou
matku, jak padá, jak mu Veronika otírá tvář a Šimon Kyrénský pomáhá nést břemeno, jak je ukřižován i pohřben.
Kristus na sebe bere úděl každého z nás. Naše vítězství
i pády, radosti i bolesti. Klopýtá s námi, když zakopneme,
a pomáhá nám znovu na nohy. Toto poselství je přístupné
věřícím, těm, kdo víru hledají, i těm, kdo víru nemají. (Karmelitánské
nakladatelství) Bližší informace ZDE.
10 minut denně na modlitbu a relaxaci
Učitelé i katecheté dennodenně řeší situace, které narušují výuku a pracovní atmosféru ve třídě. Zkušení autoři
a autority na poli dnešního vzdělávání popisují 60 takových
situací v pěti oblastech: výzvy při práci se žáky, výzvy při
práci s dospělými (rodiči a kolegy), výzvy při řízení třídy,
výzvy při samotné výuce a profesní výzvy. Kniha je dobrým pomocníkem pro učitele, ale inspiraci v ní najdou i vychovatelé či
vedoucí dětských skupin. (Katecheté, učitelé náboženství) Bližší informace ZDE.
NAŠE NOVÉ MATERIÁLY
V tomto čísle jsme pro vás z časopisu Dossier catechista přeložili a upravili podklady na velikonoční dobu určené pro předškolní děti, a to katechezi
s tématem Hlídaný hrob včetně příslušného pracovního listu. Najdete je
ZDE.
Dále jsme připravili materiál pro mladší školní děti na téma Viděla jsem
Pána! včetně příslušného pracovního listu. Najdete je ZDE.
Sady plakátů Pašije – Setkání se Vzkříšeným
V letošním roce jsme nově připravili sady plakátů doplněné prezentací k pašijovým příběhům
a příběhům o setkání se vzkříšeným Ježíšem
podle jednotlivých evangelií. Sadu je možno
využít k výkladu či opakování témat Svatý týden, velikonoční události, Ježíšův život, postavy

Nového zákona, apoštolové apod., případně jednotlivými obrázky doplnit
katecheze k jiným okruhům.
• Pašije podle Matouše ZDE.
• Setkání se Vzkříšeným podle Matouše ZDE.
• Pašije podle Marka ZDE.
• Setkání se Vzkříšeným podle Marka ZDE.
• Pašije podle Lukáše ZDE.
• Setkání se Vzkříšeným podle Lukáše ZDE.
• Pašije podle Jana ZDE.
• Setkání se Vzkříšeným podle Jana ZDE.
„Karanténa“ na Svatý týden a velikonoční dobu
V rámci našeho projektu „Katecheze v karanténě“ jsme ZDE připravili
nový tematický blok „Svatý týden a Velikonoce“. Vybrali jsme pro vás
katecheze, luštěnky, videa a další materiály zejména pro děti mladšího
školního věku. Stránku v průběhu měsíce obohatíme ještě o další podněty
a nápady.
Materiály z workshopu k NK
K volnému využití nabízíme rovněž podklady, které jsme připravili pro
online seminář organizátorů Noci kostelů s tématy Bible, Kostel a Světec
– osobnost. Můžete shlédnout předtočená videa a stáhnout si prezentaci
s doprovodnými materiály.
Téma Kostel
• Video ZDE.
• Prezentace a materiály ZDE.
Téma Bible
• Video ZDE.
• Prezentace a materiály ZDE.
Téma Světec – osobnost
• Video ZDE.
• Prezentace ZDE.

NOVÉ MATERIÁLY OSTATNÍCH AUTORŮ
Kartičky k nedělním evangeliím
Katechetické centrum v Olomouci připravuje pro školní rok 2021/2022
opět kartičky k nedělním evangeliím. Ty jsou vymyšleny tak, aby jejich
sbírka tvořila společenskou hru, a současně si z nich děti mohou vytvářet
další obrázky. Ke kartičkám bude připravena také metodika ke stažení
vhodná pro společenství dětí i pro rodinnou katechezi.
Jednotlivé sady kartiček v ceně 27 Kč je potřeba si objednat nejpozději
do 26. března 2021. Prosím, respektujte termín objednávek, protože bez
objednání kartičky nebudou k dispozici. Více informací ZDE.

Katechetické listy a omalovánky s tematikou Svatého týdne a křížové
cesty
Dílna Všech svatých, která se zabývá zejména úpravou liturgických prostor a tvorbě mozaik, připravila několik katechetických listů a omalovánek. K volnému stažení nabízí například:
• Omalovánky Křížová cesta ZDE.
• Pracovní sešit pro děti a rodiny ke Svatému týdnu ZDE.
• Jednotlivé listy k velikonočním nedělím ZDE.
Materiály lze objednat i v tištěné verzi (30 Kč/ks, odběr po 50 ks) ZDE.
Virtuální výstava ke Svatému týdnu
Římskokatolická farnost Český Brod připravila na svém webu „virtuální
interaktivní výstavu“ ke Svatému týdnu. Jedná se o interaktivní hru,
pomocí níž projdete Jeruzalém a poznáte místa, kudy procházel Ježíš
v posledním týdnu svého života. Na cestu můžete vyrazit prostřednictvím adresy ZDE. Po spuštění vyčkejte, hra se po nějakou dobu načítá!

Křížové cesty časopisu Duha
Nejnovější číslo Duhy s názvem Křížová cesta proti strachu aktualizuje současnou společenskou situaci. Skládá se
z dvojic obrázků – jeden je aktuální a druhý tradiční. Obrázek křížové cesty lze využít i jako omalovánku. Číslo si
můžete objednat ZDE.
Ze starších ročníků můžete pouze za cenu poštovného při odběru nad
10 ks získat křížové cesty pro děti Jdeme s Ježíšem ZDE a Křížovou
cestu s obrázky od R. Betz ZDE.
Největší příběhy všech dob
Upozorňujeme na pět interaktivních elektronických her, které lze spustit pomocí webového prohlížeče nebo mobilní aplikace GEOFUN, které
představují dnešnímu člověku v nové a zajímavé formě některé biblické
osobnosti a jejich příběhy. A jaké příběhy jsou aktuálně k dispozici?
• „Může jeden člověk zachránit celý národ?“ (ZDE) 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“ (ZDE) 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“. (ZDE)
• 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“ (ZDE) 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“. (ZDE) Je o jejím synu – Ježíši, který je bez pochyby nejznámější osobou na světě.
Všechny vytvořené hry jsou volně dostupné bez nutnosti registrace ZDE.

Ekovýzva
Pod tímto názvem připravilo Katechetické centrum Olomouc materiál,
který v duchu výzev papeže Františka postupně provádí ekologickou konverzí a byl zpracován u příležitosti roku věnovaného encyklice Laudato
si. Jedná se o dvanáctidílný soubor impulzů, vždy jedno téma na měsíc;
každé zahrnuje čtyři oddíly.
• MEDITACE 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 INFORMACE ohledně vybraného ekologického tématu,
která je doplněna o odkazy pro ty, kteří by chtěli téma hlouběji prostudovat.
• Na ni pak navazuje AKCE – konkrétní kroky pro uchopení daného
tématu, které jsou pouze inspirací.
Nejedná se o detailně vypracovanou příručku, ale spíše o otevření vybraných témat a navržení několika námětů a způsobů, jak je zařadit
do svého života. Účelem 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. Je směřován spíše na začátečníky, části
Meditace a Vztahy mohou být malou duchovní obnovou pro každého.
Materiál je zpracován pro použití v jakémkoliv roce a je možno s ním
začít v kterémkoliv měsíci. Zahrnuje plakát, kartu A5, karty A6, stojánek
a pozadí na plochu počítače. Stahovat jej můžete ZDE.

Přednáška Výchova dětí ve víře na Youtube
Tuto přednášku pořádanou Centrem pro rodinu Pastoračního střediska
AP, kterou natočila ThLic. Ing. Marie Zimmermannová Th.D., vedoucí
Pedagogického centra Arcibiskupství pražského, jsme avizovali v minulém čísle AIKu. Její záznam nyní můžete najít ZDE.
Dotisk knihy Desatero přikázání
Celobarevná publikace, již sestavili katecheti z komunity
„il sicomoro“ nabízí školákům návod, jak dobře porozumět
Desateru. Přikázání jsou formulována současným jazykem,
aby je děti správně pochopily. V jednotlivých kapitolách se
vychází jednak z praktických příkladů ze života dětí, jednak z evangelních úryvků, které objasňují, jak na Desatero
nahlížel Ježíš. Kniha se jistě stane užitečnou četbou pro
samotné školáky a inspirací pro rodiče, vychovatele, učitele náboženství
i katechety. Objednávky ZDE.
Publikace k Roku sv. Josefa z nakladatelství Paulínky
Milada Jiřina Burgerová OCD. 9 dní ruku v ruce se svatým
Josefem. Nový titul z edice „Novény“ je průvodcem na cestě
rozjímání o životě svatého Josefa, jehož evangelium nazývá
„mužem spravedlivým“ (Mt 1,19). Jak mocná je přímluva tohoto „muže opravdové víry“, nám připomenul i papež František, když 8. prosince 2020 vyhlásil Rok svatého Josefa
a svěřil církev pod jeho ochranu, „aby všichni věřící v Krista
mohli modlitbami a dobrými skutky získat útěchu a ulehčení od těžkých
lidských útrap, kterými je poznamenána naše doba“. Bližší informace ZDE.
Jan Dobraczyński. Stín Otce.
V románovém příběhu o svatém Josefovi z Nazaretu se
autor ujímá nejen úkolu převyprávět život významného
světce, nýbrž rekonstruuje i kulturní pozadí, ve kterém se
jeho život odehrával. Zachycuje nesnáze jeho každodenního života, stejně jako napjatou atmosféru tehdejší doby,
v níž Židé očekávali příchod Mesiáše, politické události na
dvoře Heroda Velikého, vládcovy intriky, zvrácenosti a zločiny. Vychází
při tom z biblických pramenů i z rozsáhlého literárního materiálu tehdejší
doby. Bližší informace ZDE.

Novéna ke sv. Josefovi
Nakladatelství Doron vydalo jako příspěvek k Roku svatého
Josefa text P. Josefa Prokeše. Svatý Josef podle autora
nás může skvěle inspirovat k odvaze, abychom dokázali
vykročit na nové cesty, k přijímání hledajících, ke skryté
službě i k dobrým vzájemným vztahům. Podrobnosti a objednávky ZDE.
Modlitba ke svatému Josefovi
Katechetické centrum brněnské diecéze nabízí kartičku
s obrázkem a s modlitbou ke svatému Josefovi, která byla
vytvořena podle apoštolského listu papeže Františka Patris
corde vydaného 8. prosince 2020 u příležitosti 150. výročí
prohlášení svatého Josefa patronem univerzální církve. Obrázek sv. Josefa nakreslila Hana Dostálová.
Modlitby je možné objednat přes formulář na webu DKC (ZDE). Cena
jedné kartičky je 1 Kč a jsou zasílány poštou.
Loterie svatého Josefa
Tuto aktivitu připravilo Katechetické centrum brněnské diecéze pro
Rok svatého Josefa a najdete ji ZDE. Kliknutím na tlačítko „Spustit
losování“ si vylosujte některou z vlastností svatého Josefa, které se od
něj můžete učit. Pod vlastností naleznete také text k zamyšlení a praktický podnět pro život. Losovat můžete na den, týden, měsíc, nebo i na
celé období Roku svatého Josefa!
Nabídka zpěvníků pro děti
Upozorňujeme na zvýhodněnou nabídku spoluautorky zpěvníků křesťanských písniček pro předškolní a mladší školní děti.
• ZPÍVÁME SI PÍSNIČKU 1. U každé písničky je obrázek a děti si
mohou samy vybarvit svůj vlastní zpěvníček.
• ZVÍŘÁTKOVÁ ABECEDA 1. Texty Marie Dvořáková, hudba Jana
Svobodová-Březovská. Každé z 27 písmenek abecedy má své vlastní
zvířátko, písničku, notový zápis a barevný obrázek od Edity Brožové.
• ZVÍŘÁTKOVÁ ABECEDA 2. Navazuje na úspěšný 1. díl. V tomto
díle má své vlastní zvířátko, písničku, notový zápis a barevný obrázek
od Edity Brožové 31 písmenek abecedy.

Informace o cenách a objednávkách na e-mailové adrese: jana@svobodova.com.
Kurz „Jak se modlit“
Tento modlitební kurz s vyučováním Peta Greiga byl vydán v Anglii
hnutím Modlitby 24-7 a nyní je dostupný i v češtině. Skládá se z osmi
vyučování, která pokrývají širokou škálu témat, od úvodní otázky „Proč
se modlit?“, přes „Uctívání“, „Naslouchání“ nebo „Osobní modlitbu“.
Nevyhýbá se ani náročným tématům jako „Nevyslyšené modlitby“ nebo
„Duchovní boj“.
Kurz je určen pro setkání menších skupin a lze jej použít i pro setkání
online. Každá lekce obsahuje video s vyučováním a materiály pro diskuzi ve skupinkách. Připraveno je i množství dalších materiálů, díky
kterým je možné objevovat nové kreativní způsoby modlitby nebo naopak vyzkoušet modlitby jako Lectio Divina nebo Examen. Videa a další
doprovodné materiály k jednotlivým lekcím jsou k dispozici zdarma na
stránkách www.jaksemodlit.cz. Materiály můžete využít pro vlastní potřebu nebo pro uspořádání kurzu ve skupince nebo společenství.
Signály TV
Tato platforma patří pod komunitní web Signály.cz, který podporuje
mladé lidi v online prostoru. Nabízí nejrůznější audiovizuální materiály,
které je možné nabízet mladým, případně je využívat při katechezích či
pro vlastní inspiraci.
Na SignályTV nabízejí následující
sekce:
• Hudba – křesťanské videoklipy
z Česka i zahraničí
• Inspirace – videa s tématy víry, duchovního života, křesťanství
• Vzdělání – odkazy na 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

AKCE A POZVÁNKY
Výtvarná soutěž Cestou dvou bratří
I letos se u příležitosti oslav státního svátku Dne slovanských věrozvěstů
sv. Cyrila a Metoděje konají Dny dobré vůle, v jejichž rámci je vyhlášen
již 16. ročník tradiční výtvarné soutěže
Cestou dvou bratří pro všechny děti od
tří do jedenácti let. Děti jsou rozděleny do čtyř věkových kategorií, každá
z kategorií má své specifické téma.
Díla ve formátu A3 je třeba zaslat nejpozději do 17. května 2021 na adresu
Výtvarná soutěž – Velehrad 2021, Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro
katechezi, Biskupské nám. 2, 771 01
Olomouc. Podrobné informace naleznete ZDE.
Letní škola Božího slova
Katechetické centrum Olomouc zve nejen katechety na Letní školu Božího slova. Ta je určena všem, kteří mají zájem prohloubit své poznání
Bible jako Božího slova, které promlouvá do našich životů. Je možné ji
nabídnout rodičům dětí, které učíte v náboženství, neofytům, těm, kteří
už odrostli setkání mládeže nebo starším biřmovancům.
Téma 1. ročníku: BOŽÍ POŽEHNÁNÍ vs. LIDSKÁ SLABOST aneb
JAK BIBLE VYPRÁVÍ O ŽIVOTĚ KAŽDÉHO Z NÁS (biblické příběhy o Abrahámovi, Jakubovi a Josefovi). Program zahrnuje přednášky,
workshopy, diskuse ve skupinkách a modlitbu s Božím slovem. Tématy
provázejí P. Josef Mikulášek a P. Jan Liška.
Letní škola Božího slova se uskuteční v Olomouci v budově Arcibiskupského kněžského semináře v termínu 28.–31. července 2021. Podrobnější
informace ZDE.
Diskusní fórum na téma DIGITALIZACE?!
Katedra pedagogiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity zve na diskusní fórum s tématem Digitalizace v náboženském vzdělávání – více
otázek než odpovědí?

Setkání se koná 19. dubna 2021 od 9:00 do 16:30 v místnosti č. 3 na
Teologické fakultě JU, Kněžská 8, České Budějovice
Program:
• Digitalizace v náboženském vzdělávání – více otázek než odpovědí?
(Mag. Tomáš C. Havel, Dr. theol., náboženský pedagog, TF JU)
• O čem signály.cz uvažují a kde se inspirují v otázkách virtuálních
projektů (Václav Vacek, signály.cz)
• Konec Gutenbergerovy éry v náboženském vzdělávání? Příklad RUDigital. (Dipl. theol. Martin W. Ramb, šéfredaktor magazínu pro
náboženství a vzdělávání Eulenfisch, oddělení Náboženská pedagogika, média a kultura diecéze Limburg)
• „Buddies online program“ – jak podpořit sociální kontakty mezi dětmi
v době distanční výuky (Mgr. Klára Koubská, ředitelka Základní školy
Smart, Roudnice nad Labem, vítěz EDUína 2020)
• HistoryLab: digitální aplikace pro práci s historickými prameny
(Mgr. Kamil Činátl, Ph. D., historik a didaktik dějepisu, FF UK, ÚSTR)
Následuje diskuze účastníků ve skupinách a v plénu.
Podrobnosti v odkazu na akci v kalendáři TF JU (ZDE), přihlášky e-mailem na thavel@tf.jcu.cz.
Letní tábor Taxiway camp
Arcidiecézní cetrum mládeže Praha jej připravuje pro mladé lidi z naší
arcidiecéze ve věku 12 – cca 15 let, který by se měl uskutečnit v týdnu
25.–30. července 2021 na Hoře Matky
Boží v Králíkách.
Témata dní budou sledovat křesťanské
kérygma, účastníci se budou moci zúčastnit dopolední přednášky otevírající
dané téma a návazných skupinek, ve
kterých se bude nad daným tématem
společně uvažovat. Večerní modlitba
bude představovat vrchol každého
dne. Podrobnosti a možnost přihlášení
na webu Arcidiecézního centra mládeže www.adcm.cz.
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