VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
ve školním roce 2020/2021

11.50-12.20 12.30-13.00 13.05-13.50 14.30-15.15
PONDĚLÍ

2.tř.

1.tř.

3.tř.
4.,5.tř.

ÚTERÝ

6.,7.,8.,9.tř.
(fara)
Vyučující: 3. tř. P. Mgr. Petr Černota,
ostatní třídy Mgr. Alena Holubcová.

Mše svatá pro děti a mládež

- v pátek v letním období v 17.30 hod.,
v zimním období je v 16.30 hod..
V tomto školním roce si vyslechneme příběhy na téma CO JE V KOSTELE.
Do sešitku si děti budou moci sbírat obrázky.
Během mše svaté se mohou zapojit do přímluvných modliteb,
po mši svaté do znalostní soutěže (1x za měsíc).

Při školní mši svaté se s dětmi učíme společně prožívat církevní rok.
V říjnu se připojujeme k modlitbě růžence.
V adventu si přinášíme k požehnání adventní věnce, které si připravujeme
v náboženství pro společnou modlitbu v rodině.
K přípravě na narozeniny Pána Ježíše - Vánoce si zdobíme na faře lampičky,
které nosíme na roráty.
V postní době si více uvědomujeme velikost Boží lásky na křížových cestách,
potom tím více prožíváme o Velikonocích radost z Kristova vzkříšení.
Doprovázení Matky Boží Panny Marie v našich životech
se společně těšíme v květnu při májových pobožnostech.

Přítomnost Pána Ježíše v Nejsvětější svátosti a jeho lásku k nám
prožíváme při adoraci,
kdy ho můžeme slovy a písněmi chválit, společně s naší scholou.

Farní knihovna

Nacházejí se zde oddělení pro děti, mládež i dospělé. Kromě knih a
časopisů jsou k zapůjčení CD a kazety.
Otevřena je v pátek po mši svaté.
Půjčování je zdarma; je třeba zapsat do sešitu
jméno, datum půjčení a vrácení.

Misijní klubko

Misijní klubko je parta správných kamarádů, kteří patří do Papežského
misijního díla dětí (PMDD) a přes celý svět staví MOST.
Jak?
Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí.
Heslo je: „Děti pomáhají dětem.“
Schůzky jsou na faře v pondělí od 15 do 16 hodin (1x za 14 dní).
Těšíme se na nové kamarády, kteří chtějí pomáhat těm,
kdo to nejvíce potřebují.
http://www.missio.cz/pmd/

Výlety

Jako hezký začátek prázdnin 1. července 2021 bude tradiční
diecézní setkání dětí na hoře Prašivá.
Připravuje se zajímavý a zábavný program
na stanovištích na louce. Následuje po výstupu na horu Prašivá
po mši svaté pro děti, kterou slouží otec biskup.

Naši kamarádi
(odkazy)

DĚTSKÝ ČASOPIS NEZBEDA

---

Tarsicius
Časopis pro kluky u oltáře

IN!
Dívčí svět – časopis pro dívky

mojeduha.cz/
DUHA - Katechetický časopis pro děti

Immaculata
Mariánský dvouměsíčník

Barvínek

--

Radio Proglas

https://junior.proglas.cz/barvinek/

Rozhlasový pořad Radia Proglas pro děti

Papežská misijní díla v ČR
Misijní aktivity

