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KDO CHCE ZAPALOVAT, MUSÍ SÁM HOŘET!
formační podněty k duchovnímu životu katechetů
Vánoční poselství je poselství naděje, jež zvěstuje, že Bůh nikdy nezapomíná na své sliby a plní je v dokonale zvolený čas.
Říká nám, že Bůh si vybírá obyčejné lidi, kteří ho milují, aby pro jeho
království vykonali mimořádné věci.
Nabádá nás, abychom věřili, že Bůh v nás dokáže způsobit zrození něčeho velikého, ačkoli dobře víme, že sami bychom to nikdy nezvládli.
Ujišťuje nás, že u Boha není nic nemožného.
Připomíná nám, že nás Bůh tolik miloval, že poslal svého Syna – část
sebe sama –, aby s námi byl jako světlo v naší temnotě, jako naděje
uprostřed naší beznaděje, aby nás přivedl na cestu, která je v souladu
s jeho vůlí.
(podle https://vanoce.vira.cz/clanky/pribeh-jezisova-narozeni-opraseny-jen-o-vanocich)

AKTUALITY
FORMAČNÍ DEN PRO KATECHETY
Druhé setkání v letošním školním roce se uskuteční 19. února 2022.
Vzhledem k epidemiologické situaci zvažujeme formát setkání (osobní /
online), zcela jistě se však budeme věnovat tématu Využití videí v katechezi. Rezervujte si, prosím, termín ve svých diářích, podrobnosti vám
přineseme v příštích číslech AIKu.
ÚMYSL APOŠTOLÁTU MODLITBY PAPEŽE FRANTIŠKA
NA TENTO MĚSÍC SE TÝKÁ KATECHETŮ
Poslední letošní videoposelství, jímž
papež František doprovodil všeobecný
úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc
prosinec, se zaměřuje na službu, poslání a povolání katechetů. Děkuje
jim za radostné předávání víry a povzbuzuje je k hledání nového jazyka
i otevírání nových cest. Videoposelství
můžete shlédnout ZDE.
KNIŽNÍ KOUTEK
Každý měsíc se vám budeme snažit nabídnout zajímavé novinky do vašich knihovniček. Většinu titulů pak najdete i v naší půjčovně.
Otfried Preussler: Oslík a vánoční andělíček
Vánoční příběh pro nejmenší děti. Oslík se jednoho rána
probudí a zjistí, že maminka je pryč! Naštěstí nezůstane
dlouho sám. Navštíví ho andělíček, který o mamince ví – je
u jesliček, kde se v noci narodilo Jezulátko. Oslík s andělíčkem se společně vydají do betlémské stáje a pozvou
každého, koho potkají, aby se k nim připojil. Děti, ovčák s ovečkami,
pekař s pekařkou a pekaříkem, párkařka a dokonce i policejní strážmistr
se k nim přidají a společně prožijí u jesliček vánoční zázrak. (Předškoláci)
Bližší informace ZDE.

Jan Twardowski: Betlém: Vánoční příběhy pro děti.
Autor přibližuje dětem hravou formou poselství Vánoc. Vánoce jsou svátky rodiny, svátky dobrých přání a pomoci
těm, kdo mají nedostatek. A také svátky tiché noci, v níž
se nám narodil Spasitel. Během Vánoc se učíme mít rádi
své blízké. Radujeme se z dárků, které od druhých dostaneme i které druhým dáváme. Je to období plné krásných
symbolů a zvyků. To hlavní je ale nemluvně v jesličkách v Betlémě. Ježíš,
Bůh a člověk. Mocný – i když na to jako slaboučké dítě nevypadá. Tajemstvím Vánoc je totiž to, že Boží láska touží po lásce lidské. I po té
naší. (Mladší školní věk) Bližší informace ZDE.
Pavel Obluk: Milý Herode: Dopisy svědkům vánočního příběhu
Autor se pokouší proniknout k tajemství Vánoc skrze dialog s postavami evangelia. A je to pokus pozoruhodně živý
a aktuální. Ježíš pro něj není růžolící cvalík, který z matčina klína vítá s úsměvem příchozí gratulanty. Ježíš leží v
dřevěném korytě na zatuchlé slámě a je přikrytý kusem
hadru. Usnul, vysílen dlouhým pláčem, stejně jako jeho rodiče. Jsme
nad tím schopni žasnout jako pastýři? Zaslechli bychom v hluku dnešního světa radostný zpěv andělů nad Betlémem? V čem se podobáme
třem králům? Bylo Herodovo vraždění neviňátek jen bezednou krutostí?
Anebo přesvědčením, že k prosazení dobrého účelu lze použít jakékoli
prostředky? Přečtěte si pětadvacet nevšedních dopisů, pokoušejících se
o odpověď! (Mládež a dospělí) Bližší informace ZDE.

NAŠE NOVÉ MATERIÁLY
Staropražský betlém
Upozorňujeme, že je stále dostupný náš Staropražský betlém akademické malířky Jindry Hubkové ve formě omalovánek. Součástí je příběh na pokračování na každý den
adventu, v němž sourozenci Honzík a Bětka putují Prahou
a setkávají se s jednotlivými postavami z betléma. Při čtení
tohoto příběhu si děti vybarví a postaví svůj vlastní betlém.
Náhled materiálu a možnost objednání najdete ZDE.

Na přelomu prosince a ledna zveřejníme nový šestnáctidílný cyklus pomůcek Povoláni Bohem z italského časopisu Dossier Catechista je zaměřen na Boží výzvy a naše odpovědi na ně. Jednotlivá témata většinou
vycházejí z událostí Starého zákona a vrcholí v poselství evangelia. Každá z katechezí také obsahuje užitečnou aktualizaci ve formě pracovního
listu. Věříme, že tento další cyklus pro starší děti I. stupně mohou být
opět dobrou inspirací pro vaši službu dětem.
Připravujeme rovněž novou sadu luštěnek k tématům Svátost křtu
a Svátost biřmování – na webu se objeví během ledna.
NOVÉ MATERIÁLY OSTATNÍCH AUTORŮ
Lapbook Advent – Vánoce
Interaktivní 3D knihu využitelnou s dětmi v náboženství, ale také při rodinné katechezi připravilo ostravsko-opavské Katechetické a pedagogické
centrum. Na stránkách http://metodickeinspirace.cz/ jsou k dispozici
ukázky materiálů a za poplatek 50 Kč získáte lapbook v plná verzi.
Nabízené materiály zahrnují až sedm vyučovacích hodin a jsou vhodné
i pro menší skupinky dětí z různých tříd 1. stupně ZŠ. V případě zájmu
kontaktujte autory na kpc@doo.cz.
Vánoční novéna
Autorka se ve své knize 9 dní k přiblížení se tajemství Vánoc inspirovala zamyšleními papeže Františka z exhortace
Amoris laetitia (Radost z lásky). Na každý den pak připadá
i jedna z událostí spjatých s Ježíšovým narozením. Na tuto
publikaci se můžete podívat ZDE.
Vhodným vánočním dárkem mohou být oblíbené sady příběhů pro mladší i starší děti za snížené předvánoční ceny:
• Výpravy do doby Ježíšovy ZDE.
• Sestry z Naděje ZDE.
Informace o Vánocích na jednom webu
Nejen katechetům se mohou hodit webové stránky Vánoce.vira.cz
ZDE. Na jednom místě zde najdete bohatý zdroj informací, koledy ke
stažení i vytištění, nápady pro děti (omalovánky, inspirace na dárky,

tvoření i katecheze), texty k modlitbě i zamyšlení a také zásobu vánočních receptů.

Obrazové karty k rozhovorům o emocích
Katechetické a pedagogické centrum ostravsko opavské diecéze na svých
stránkách nabízí sadu 24 obrazových karet s Maxem a chytrým králíkem
od Ute Ohlms, pomocí kterých lze otevírat možnost vést s dětmi mladšího školního věku rozhovor o tom, co prožívají, a pomocí kterých se mohou děti učit pracovat se svými emocemi a chápat emoce druhých. Karty
tak mohou být vhodným úvodem k modlitbě díků či prosebné modlitbě.
Pomůcku si můžete stáhnout ZDE.
Kartičky k modlitbě Examen
Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova v rámci oslav jubilea
připravila sadu moderních modlitebních kartiček – návodů,
zvláště k modlitbě Examen. Nechybí však ani návod k modlitbě se žalmy, uvedení do rozhovoru v rámci duchovních
cvičení, lectio divina a další. Podrobnosti najdete na plakátu,
který je přílohou tohoto AIKu; nezapomeňte ani na aplikaci
Ignaciánský examen, která je volně ke stažení v Google Play
ZDE a na AppStore ZDE. Objednávky a bližší informace na info@jesuit.cz
Vánoční materiály Brněnské tiskové misie
Nové i starší materiály s vánoční tematikou – letáky, luštěnky, pohlednice, přáníčka, magnetky a drobné dárky najdete ZDE. Jistě zde najdete
nejen inspiraci pro vlastní slavení Vánoc, ale i pro své katecheze.

AKCE A POZVÁNKY
Kurz Liturgická výchova v katechezi
Stále máte možnost přihlásit se do tohoto kurzu, který pořádá KTF
UK v rámci svých programů CŽV. Kurz uvádí do konceptu liturgické
výchovy, který počítá s celoživotním vzděláváním v této oblasti. Je určen
kněžím, katechetům a dalším spolupracovníkům v pastoraci. Jeho účelem je nabídnout přístupy i konkrétní didaktické materiály pro liturgickou
výchovu dětí, mladých lidí a dospělých, a to nejen v souvislosti s přípravou ke slavení iniciačních svátostí. Kurz bude probíhat z menší části
formou přednášek, z větší části formou praktických ukázek a workshopů.
Bližší informace a přihláška ZDE.
Online přednáška „Ježíš Kristus člověkem“
České katolické biblické dílo a časopis Duha zvou zájemce o netradiční
způsoby přemýšlení a práce s biblickými texty na on-line přednášku Anneliese Hecht na téma Vánoce v Lukášově evangeliu a v Prologu Janova
evangelia. Přednáška se koná v úterý 14. prosince 2021 v 19.00–21.30
(22.00). Kurzovné 150 Kč je příspěvkem na honorář. Po přihlášení na
redakceduhy@gmail.com zájemci obdrží podklady k platbě kurzovného
a po jeho uhrazení jim bude zaslán link pro připojení k semináři. Přednáška bude v němčině s překladem.
Seminář Obohacování výuky náboženství o digitální nástroje
Česká biskupská konference nabízí v rámci svých vzdělávacích kurzů několik volných míst v tomto semináři pro katechety a pedagogy. Účastníci
se seznámí s nástroji, které většina dětí v dnešní době považuje za přirozenou součást jejich života. Bude i možnost si společně vyzkoušet, jak
tyto nástroje používat, aniž by byl narušen význam osobního kontaktu při
formaci a vzdělávání, aby tyto nástroje byly efektivními služebníky. Bližší
informace a přihláška ZDE.
Naději, kterou přináší novorozený Kníže pokoje
přejí Lenka a David
vaše Katechetické středisko
Foto: Vojtěch Hlávka ‒ Člověk a víra (str. 2); P. Vojtěch Kodet, O.Carm.
(str. 5, 6); Vojtěch Pospíšil ‒ Člověk a víra (str. 1);

