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I\ABOZENSTYI 202l l 2022
vážení rodiče, milí školáci,
srdečně všechny zdravím! Po dvou školních letech poznamenaných omezeními spojenými
s pandemií se znovu pokoušíme o nový nádech. Vždy jsme se snažili dětem a mládeži
přihlášeným do náboženstvínabídnout partu, ve které spolu s poznáváním křesťanských
hodnot i leccos zajímavého prožijí* ve škole i mimo školu. Rádi bychom v tom
pokračovali. Co všechno bude či nebude možnépro děti a mládež v současnésituaci
podniknout, ukáže čas. Dávat konkrétnísliby pro celý školnírok by v tuto chví!i jistě bylo
velmi předčasné a nezodpovědné. Nyní lze říci jen to, že se budeme snažit držet prst na
,,tepu doby" a dle možnostíaokolností hledat odpovídajícízpůsoby,jak společně prožívat
vztah k Bohu i hezké chvíle mezi sebou navzájem ve společenstvípodobně smýšlejících
vrstevníků.S konkrétními nabídkami (dle možností)budete seznamováni různými
formami průběžněběhem celého školního roku. Dobrou zprávou je: Náboženství i letos
bude. Těšímese na vás... O
Za všechny spolupracovníky v křesťanské výchově

dětía mládeže zve

í

,Z

p. Mgr. Zdeněk Šimíček,

farář
Pro přihlášení do Náboženství odstřihněte nížeuvedenou přihlášku a vyplněnou ji odevzdejte co
nejdříve, pokud možno v Kyjovicích do pondělí 06.09.2O2L a v Pusté Polomi do pondělí 13.09.
2O2!knézi po bohoslužbách v sakristii nebo třídním učitelůmve škole.

pŘlHÚŠKA Do NÁeoŽrNsTví pro školnírok 2o2r.l2022
Jméno a příjmení
Bydliště

Telefon rodičů..
kontaktní e-mail rodičů
lnformace důležitépro vyuču jící:.
Podpis alespoň jednoho z rodičů

Třída.

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? Tajemstvízla ve světě. Jak se na to Bůh můžedívat?
3. Křest-je důležitý?Co jetřeba ke křtu dětía ke křtu dospělých. Kdo můžebýt pokřtěný.
4, Biřmování- co to je a na co mi to bude? Jak probíhá příprava na biřmování,
5. Křestní a biřmovací kmotr: Chci jím jednou b,ít / budu ho jednou potřebovat. Co je k tomu

potřeba?
6. Manželství,Je ještě dnes k něčemu dobré? Ten papír nepotřebuji. Život,,na hromádce". Co dělat,
když budu chtít svatbu v kostele? Jak probíhá příprava?
7, Řeholní život - k čemu to je? Jeptišky a ,,jeptišáci"?
8. Kněžství- k čemu to je? Co kněz celý den dělá? Jak probíhá příprava ke kněžství?
9. Hygiena duše: Jak se nezkazit aneb Jak si to v životě zbytečně ,,nezavalit".
10. Hřích - nemoderníslovo? 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
]"1. Křesťan a život. Eutanázie (usmrcenínevyléčitelně nemocných), umělý potrat, umělé oplodnění,
klonování. Ano nebo ne? A proč?
]-2. Křesťan a strach. Odvaha jít proti proudu aneb Pouze po proudu plujíjen chcípléryby.
13. Sekty. Svědkové Jehovovi.
14. Okultismus, spiritismus (setkáníse záhrobím, se světem tajemna, ...)- nevinná legrace nebo hra
s ohněm?
15. Ďábel - pohádky nebo skutečnost? Vymítání dábla - aneb Ať žije středověk? Svědectví exorcisty.
].6. Církev na odstřel aneb Dějiny církve v době útlaku v letech L948 až 1989.
17. Průběžnétéma: Slyšel(a)jsem (o víře, o Bohu, o církvi) a nevím si s tím rady, aneb Nic nenítabu
18. Průběžnétéma: Vrták * aneb To mi vrtá v hlavě (volné anonymní dotazy a odpovědi).

