Vážení kněží a katecheté,
přicházíme v době, která díky vládním nařízením omezuje možnost normálně učit náboženství
s malou alternativní nabídkou. Otevíráme zároveň možnost společného hledání, jak se můžeme
vzájemně od sebe inspirovat. Pokud u vás používáte nějaký osvědčený způsob výuky náboženství
v mimořádných podmínkách, rádi bychom Vaši dobrou snahu předali i dalším katechetům. K tomuto
účelu stále funguje na našich webových stránkách sekce „INSPIRACE PRO KATECHEZI“
(http://webkatechetu.cz/), kam budeme vkládat vaše dobré podněty, jak učit náboženství v době
koronavirové.
Naše inspirace se týká snahy, jak zapojit více do náboženského vzdělávání rodiče dětí, kterým
můžeme nabídnout dostupné materiály, které budou schopni použít. Víme, že to plnohodnotně
nenahradí výuku náboženství, ale může to být způsob, jak alespoň některé rodiny probudíme
k aktivnějšímu zájmu o výchovu ve víře svých dětí.

Nedělní inspirace
Na nedělní texty připravuje krátké video P. Roman Vlk
https://www.youtube.com/channel/UChPJqYWudpW9r3aqyeK_RdQ
Katechetické centrum v Českých Budějovicích nabízí evangelium pro děti.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLx56oz08V3KWJwcp6GjnpsM0MqfHOmZlV
Dobrou pomůckou pro katechetickou práci s dětmi předškolního věku mohou být materiály z
projektu Malý oslík: https://www.malyoslik.cz/cz/archiv.html

Slavení neděle v rodině může pomoci aplikace Centra pro rodinný život Neděle v rodině:
http://nedelevrodine.cz/

Příprava na první svaté přijímání:
Videa P. Jana Bleši pro děti
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-aYIZ-4jc1gDNGeYCSh1uo9U7KDGqtR_
Příprava rodičů na první svaté přijímaní jejich dětí
https://www.katechetiolomouc.cz/ke-stazeni/materialy/katecheze-deti/a1-sv-prijimani/dospeli/

Farní výuka Náboženství
Jako inspiraci pro výuku náboženství posíláme inspiraci z farního webu P. Tomáše Klíče
https://www.farni-musle.cz/katecheze-on-line/
Jako podklad pro online výuku náboženství či jiný druh distančního vzdělávání nabízíme
publikaci „Věřím – Malý katolický katechetismus“, který Vám v jakémkoliv množství
pošleme zdarma.

Katechezi v rodině
může podpořit
- pořad Ovečky, který vysílá TV Noe každý čtvrtek v 18:30 hodin. Starší díly
najdete na <https://tvnoe.cz> v rubrice Videotéka.
- aplikace Bible pro děti: https://www.bible.com/cs/kids
- nebo hry a písně pro děti:
https://www.katechetiolomouc.cz/ke-stazeni/materialy/katecheze-deti/
hry-pisne/; http://chvaly.nasefara.cz/
- společná četba Bible v rodině ať už jako součást modlitby či jako čtení před
spaním. Zde nabízíme publikaci „Bůh mluví ke svým dětem“, kterou Vám
v jakémkoliv množství pošleme zdarma.
- Společná modlitba v rodině. Inspirační materiál ke stažení zde:
http://webkatechetu.cz/index.php/2020/10/23/modlitba-v-rodine/

Nabízené publikace si můžete objednat na adrese katecheti@ado.cz.
P. Petr Bulvas,
Delegát pro pastoraci

