
NÁBOŽENSTVÍ 2020/2021 
 
 
Vážení rodiče, milí školáci, 
 

srdečně všechny zdravím! Po delší koronavirové pauze a následujících prázdninách se 
opět těšíme na společná setkávání s dětmi a mládeží v hodinách náboženství. 
Jednou týdně se scházíme, abychom si vyprávěli o Bohu, o tom, jak je důležité žít dobře, 
poslouchat svědomí, všímat si lidí kolem sebe a dělat všechno pro to, aby na světě bylo 
lépe. Přibližujeme si a snažíme se porozumět základům duchovní kultury Evropy, které 
zde v minulosti vznikly, a které zde stále jsou. Koukáme trochu i „pod pokličku“ toho, 
čemu věříme a co žijeme. Zabýváme se nejen otázkami JAK a CO, ale též PROČ.                               
A především se snažíme děti a mládež uvádět do vztahu k Tomu, který nás nesmírně 
převyšuje, a který má každému z nás co dát. 
Přijměte pozvání… Těšíme se na vás! 
 
Za všechny spolupracovníky v křesťanské výchově dětí a mládeže 
 
 

  P. Mgr. Zdeněk Šimíček, 
                                                     farář 
 
 
Pro přihlášení do Náboženství odstřihněte níže uvedenou přihlášku a vyplněnou ji odevzdejte co 
nejdříve, pokud možno do neděle 06.09.2020 knězi po bohoslužbách v sakristii nebo třídním 
učitelům ve škole. 
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PŘIHLÁŠKA DO NÁBOŽENSTVÍ pro školní rok 2020/2021 
 
 
 

Jméno a příjmení.........................................................................       Třída.......................... 
 

Bydliště ................................................................................................................................  
 

Telefon rodičů......................................................................................................................  
 

E-mail rodičů........................................................................................................................  
 
Informace důležité pro vyučující: …………………………………………………………………………………… 
 
Podpis alespoň jednoho z rodičů.......................................................................................... 



Návrh témat pro Náboženství – 2. stupeň ZŠ 

 
 

(Témata si budou dle zájmu volit samotní žáci.) 
 
 

1. Bible a věda. Odporuje Bible vědě? Stvoření světa a člověka. Jsou v Bibli pohádky? 
2. Proč dobrý Bůh nechává člověka trpět? Tajemství zla ve světě. Jak se na to Bůh může dívat? 
3. Zázraky, uzdravení, nevysvětlitelné jevy, zjevení a poutní místa (Svatý Hostýn, Lurdy, Fatima, 

Medžugorje) 
4. Křest – k čemu je to dobré? Co je třeba ke křtu dětí a ke křtu dospělých. Kdo může být pokřtěný. 
5. Biřmování – co to je a na co mi to bude? Jak probíhá příprava na biřmování. 
6. Křestní a biřmovací kmotr: Chci jím jednou být / budu ho jednou potřebovat. Co je k tomu 

potřeba? 
7. Manželství. Je ještě dnes k něčemu dobré? Ten papír nepotřebuji. Život „na hromádce“. Co dělat, 

když budu chtít svatbu v kostele? Jak probíhá příprava? 
8. Hygiena duše: Jak se nezkazit aneb Jak si to v životě zbytečně „nezavařit“. 
9. Hřích – nemoderní slovo? Hřích jako virus. Je hříchem všechno, co člověka baví? Proč je něco 

hříchem? Jak poznám, co je hřích? Jak rozlišit, co je těžký a lehký hřích?  7 hlavních hříchů 
10. Konflikt mezi poslušností k autoritě a vlastnímu svědomí. Kdy a koho (ne)poslechnout. 
11. Křesťan a život. Eutanázie (usmrcení nevyléčitelně nemocných), umělý potrat, umělé oplodnění, 

klonování. Ano nebo ne? A proč? 
12. Křesťan a strach. Odvaha jít proti proudu aneb Pouze po proudu plují jen chcíplé ryby. 
13. Sekty. Svědkové Jehovovi. 
14. Okultismus, spiritismus (setkání se záhrobím, se světem tajemna, …) – nevinná legrace nebo hra 

s ohněm? 
15. Ďábel – pohádky nebo skutečnost? Vymítání ďábla – aneb Ať žije středověk? Svědectví exorcisty. 
16. Průběžné téma: Slyšel(a) jsem (o víře, o Bohu, o církvi) a nevím si s tím rady, aneb Nic není tabu 
17. Průběžné téma: Vrták – aneb To mi vrtá v hlavě (volné anonymní dotazy a odpovědi). 

 
 


