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Cieľová
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Protagonisti
( katechizujúce
osoby)

PRÍLEŽITOSTNÁ A ZÁUJMOVÁ KATECHÉZA
– DUCHOVNÁ OBNOVA PRE ŠKOLSKÚ MLÁDEŽ
Započúvať sa do Božieho slova a v jeho svetle uvažovať o viere,
obnoviť ducha modlitby,
prehlbovať svoj vzťah ku kresťanskému spoločenstvu: v škole, farnosti
a v rodine,
skúmať svoj život a formovať kresťanské zručnosti a postoje,

o žiaci základnej školy
o študenti gymnázií, stredných odborných a učňovských škôl
o žiaci a študenti špeciálnych škôl
 kňaz
 učiteľ náboženstva v škole a vychovávateľ (pedagóg)
 katechéta – animátor
 animátor/člen farského spoločenstva/ hnutia detí a mládeže
 rodič
 psychológ
škola ( cirkevná )
farské katechetické stredisko
pastoračné centrum
dom duchovnej obnovy
pútnické miesto
kostol
rodina

Miesto konania

–
–
–
–
–
–
–

Dĺžka konania
Počet stretnutí

3 vyučovacie dni
12

Štruktúra
- priebeh
Obsah

*
**
Základné tematické okruhy podľa vekovej kategórie:
 8 - 9 roční: Skúsenosť Boha a jeho prítomnosti vo svete a v ľudskom
srdci ( fáza predmetov)
 10 – 13 roční: Skúsenosť Boha ako Pána, Otca, Krista ako Spasiteľa,
Ducha –Svätého ako Posvätiteľa (fáza personifikácie)
 14 – 18 roční: Boh ako Láska, Nádej, Priateľ a Vodca - Pán môj a Boh
môj! (fáza interiorizácie /zvnútornenia/)
Poznámka: Konkrétne témy stretnutí si zvolí organizátor ( duchovný otec farnosti, školy)
duchovných obnov po porade s ostatnými protagonistami.

Formy

-

výprava (expedícia) otvorených očí
výprava (expidícia) za poznaním
práca v katechetickej miestnosti (triede)
súťaže: výtvarné, spevácke, recitátorské, hádankové, koleso šťastia
(náboženské otázky), 100 otázok duchovnému otcovi farnosti,
- filmy s náboženskou a morálnou tematikou
- náboženské poznávacie zájazdy alebo púte
Organizačná forma: otvorená, zatvorená.
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Metódy

Korelácia
(prepojenie)
Na liturgiu

Korelácia
(prepojenie) na
iné druhy
katechézy
Metodické
a
katechetické
príručky,
pomôcky

Druhy: katechetické, biblické, liturgické, didakticko-psychologické,
problémové, zážitkové, demonštračné, praktickej činnosti.

-

Slávenie svätej omše za účasti detí a rodičov
Slávnosť Svätého písma
Poklona krížu / Krížová cesta
Slávnosť pokánia

-

farská katechéza
rodinná katechéza
záujmová katechéza
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* Obsahová línia duchovnej obnovy
Stretnutie s Ježišom
v slove
v znaku
(prvý deň)
(druhý deň)

Stretnutie
Stretnutie 1

Rozhovor o ľudskom
slove

Stretnutie 2

Katechéza o Božom slove

Stretnutie 3

Stretnutie s Ježišom
v slove
( Slávnosť Svätého
písma)
Konferencia - katechéza
o slove pre rodičov
Čítanie Svätého písma
v rodine

Stretnutie 4

Rozhovor o značkách
a symboloch
v profánnom svete
Katechéza
o náboženských
symboloch
Stretnutie s Ježišom
v náboženskom symbole
(Poklona kríža )
Konferencia- katechéza
o znakoch pre rodičov
Poklona kríža v rodine

v spoločenstve
( tretí deň)
Rozhovor o rodine ako
o základnom ľudskom
spoločenstve
Katechéza o rodine ako
o náboženskom
spoločenstve
Stretnutie s Ježišom
cirkevnom spoločenstve
( Slávenie svätej omše
pre deti a rodičov )

Rozhovor v rodine
o prežitej duchovnej
obnove

** Denný program duchovnej obnovy pre jednu skupinu ( 10 – 15 žiakov/
študentov/rodičov)
Stretnutie

Časový interval +

Miesto

Vedúci
stretnutia

Stretnutie 1

9.00 – 9.45 hod.

Psychológ, pedagóg,
učiteľ, terapeut,

Stretnutie 2

10.00 – 10.45 hod.

Katechetická
miestnosť/
školská trieda
Kostol

Stretnutie 3

Konferencia pre
rodičov- katechéza
17.00- 17.45 hod.
Približne 15 minút

Katechetická
miestnosť/
školská trieda
Dom / byt

Stretnutie 4

Učiteľ náboženstva,
katechéta(kňaz,
rehoľník (čka), laik
Kňaz alebo učiteľ
náboženstva /katechéta
Rodičia a deti

vysvetlivky:
+ Platí pre duchovnú obnovu v škole.
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