
Úvod 

 

Drazí kněží, katechetové, rodiče, 

 

právě jste otevřeli metodiku, kterou jsme pro Vás vytvořili, aby Vám pomohla 

ve školním roce 2021/22 přibližovat dětem Boha a jeho lásku k nám. Metodika rozvíjí některé 

myšlenky z evangelií, které připadají na jednotlivé neděle. 

 

Předpokládáme, že někteří z Vás ji budou používat hlavně kvůli příběhům 

k evangeliím. Ty najdete hned v první části materiálu ke každé neděli. Letos jsou hlavními 

hrdiny příběhů dva ptáčci – strnad Eda a jiřička Jája se svou rodinou. Ti se pohybují v přírodě 

a poznávají ji jako místo, které je nám dáno Bohem jako dar a na kterém ho můžeme poznávat. 

Setkávají se s Boží láskou, učí se o tom, jak se projevuje v našich životech a jak ji mohou 

sami následovat. 

 

Následuje návrh na aktivitu. Myšlenka z evangelia a z příběhu je pak krátce rozvedena 

v komentáři, kde je také propojena s aktivitou. Slouží k tomu, abyste lépe pochopili souvislosti, 

a také jako inspirace, jak dětem téma vysvětlit. Na závěr je vždy zařazen návrh na modlitbu. 

Modlitby jsou záměrně navrženy tak, aby se opakoval podobný model, na který si děti budou 

moct zvyknout. Tak se pro ně může společná modlitba stát něčím, s čím jsou dobře 

seznámeny, co je pro ně přirozené a v čem je jim dobře. Zároveň je v návrzích kladen důraz 

na zapojení každého dítěte. Každé z dětí by mělo mít možnost formulovat svou modlitbu, 

pokud bude chtít, aniž by k tomu zároveň bylo nuceno. 

 

Jednotlivé aktivity a modlitby jsou koncipovány jako návrhy. Prosíme, abyste k nim 

tak i přistupovali. Přáli bychom si, aby vám pomohly uchopit Boží slovo tak, aby bylo pro děti 

srozumitelné. Zároveň je nám ale jasné, že naše rodiny, farnosti a společenství mají různé 

výchozí podmínky, odlišné požadavky a představy. Jsme přesvědčeni o tom, že právě Vy jste 

největším a nejlepším odborníkem na svou vlastní skupinku dětí a víte nejlépe, co a jak 

potřebuje slyšet. Proto si neváhejte návrhy k jednotlivým nedělím upravovat, brát si z nich jen 

to, co potřebujete, nebo si klidně vymyslet něco vlastního. Pokud pracujete s malými dětmi, 

můžete jim připravené příběhy jen v několika větách převyprávět. Pokud pracujete se staršími, 

můžete si s nimi číst jen evangelia dané neděle. V neposlední řadě také můžete kteroukoli 

část metodiky použít i kdykoli jindy než v danou neděli. Témata sice souvisejí s evangelii, 

ale poselství, která nesou, jsou platná stále. 

 

Letošní kartičky k nedělním evangeliím jsou inspirovány encyklikou papeže Františka 

Laudato si', která nás vybízí k péči o společný domov. K této péči v neposlední řadě patří 

i snaha o šetrnost ke všem věcem, které nás obklopují. K některým aktivitám v této metodice 

je třeba papírových pomůcek, které jsme pro Vás připravili v přílohách. Chceme Vám 

ale navrhnout, abyste je tiskli pouze v případě, že nemáte jinou možnost, jak si je obstarat 

(např. nakreslit na již použitý papír, využít místo nich nějaký předmět, vytrhnout z časopisu 

atd.). Pokud charakter aktivity nevyžaduje, aby při ní byl použit přesně ten připravený obrázek, 

není třeba pomůcky tisknout. Připravili jsme pro vás také seznam potřebných pomůcek, 

který jsme nazvali katechetický kufřík. Do něj také není třeba kupovat nové věci, jistě se 

většina z nich najde nevyužitá v rodinách. 

 



Na závěr vám chceme napsat, že si vážíme toho, že jste ochotní obětovat svůj čas 

a energii, abyste dali dětem „něco navíc“. Vyprošujeme Vám Boží požehnání a sílu Ducha 

Svatého do Vaší služby dětem. 

 

S přáním všeho dobrého 

Centrum pro katechezi Olomouc 


