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INFORMACE O PŘEDPLATNÉM

SLOVNÍČEK ODBORNÝCH VÝRAZŮ
Evangelizace
Rozumíme jí hlásání evangelia, uskutečňované svědectvím evangeliu ze strany církve,
a to prostřednictvím všeho, co církev říká, jak jedná a čím je. Evangelizaci lze chápat též
jako proces, v němž rozlišujeme dva hlavní prvky či etapy: první evangelizaci a katechezi
(viz další hesla). Evangelizace není úkolem zaměřeným hlavně nebo dokonce pouze na lidi
bez daru křesťanské víry. Adresáty evangelizace jsme nejdříve a především my sami jako
křesťané, protože neustálá obnova našeho obrácení a života z víry je nezbytným předpokladem věrohodnosti našeho svědectví.
Formační prostředí
Tvoří je dvě složky, působící současně: 1. stálý kontakt lidí, mezi nimiž existuje silná citová vazba. 2. Jejich postoj k Bohu je dostatečně a srozumitelně projevovaný navenek.
Formační prostředí je nezbytné pro katechezi lidí všech věkových skupin a zvláštním způsobem pro katechezi dětí, protože je založeno na kontinuálním svědectví dospělých, kteří
jsou dítěti nejbližší a s nimiž se dítě emocionálně identifikuje.
Iniciační katecheze
Iniciační katecheze navazuje na první konverzi člověka, který se chce stát křesťanem.
Završuje ji přijetí iniciačních svátostí (křtu, eucharistie a biřmování) a začlenění do církve.
Katecheze
Katecheze je součástí či etapou procesu evangelizace, navazující zpravidla na první evangelizaci. Je to systematická výchova v křesťanské víře, jejímž účelem je doprovázet člověka na jeho cestě víry vstříc zralosti víry a k důvěrnému vztahu k Ježíši Kristu. Katecheze
je osvojováním si křesťanského života v jeho celistvosti. Předpokládá první konverzi a tím
motivovaného člověka se živým vztahem k Bohu. Rozlišujeme katechezi iniciační a trvalou
(viz příslušná hesla). V katechezi se jedná o výchovu k radostnému životu z víry se všemi
jeho projevy (víra poznávaná a vyznávaná, slavená, dosvědčovaná, zkrátka víra jako styl
života); jako celoživotní odpověď člověka na Boží povolání a vyvolení.
Náboženská socializace
Náboženská socializace sleduje zapojení člověka (zpravidla v období dětství) do světa
zbožnosti tak, jak je formován některou z církví (do běžné náboženské praxe podle určitého náboženského vyznání). Náboženskou socializací nedochází automaticky k první
konverzi a ke vzniku osobního vztahu k Bohu.
První evangelizace a první konverze
První evangelizace zahrnuje hlásání křesťanského poselství svědectvím života z víry beze
slov a svědectvím prostřednictvím slova. Chce usnadnit člověku jeho cestu k víře, disponovat jej k otevřenosti vůči daru víry (např. odstraňováním překážek, předsudků, prezentací obsahu víry nejen srozumitelným, ale hlavně pozitivně oslovujícím způsobem). Účelem
první evangelizace je napomoci člověku k prvnímu svobodnému rozhodnutí se pro Boha
(první konverze), k vytvoření jeho osobního vztahu k Němu. Katecheta tedy není jeho dárcem ani „předavatelem“; někdy je mu dopřáno stát se vděčným „asistentem“ u zrodu víry
bližního. Avšak i bez této milosti nelze považovat první evangelizaci za marnou či špatně
konanou.
Trvalá katecheze
Jak z názvu vyplývá, probíhá po celý život. Jedná se o sblížení a posléze ztotožnění zkušenosti křesťanství (= žitá víra církve formovaná Písmem a živou Tradicí) se zkušeností
dnešních lidí v jejich kultuře. Hlavními účastníky trvalé katecheze jsou tedy dospělí křesťané, kteří utvářejí svůj život s plným vědomím vlastní zodpovědnosti. Katecheze je má
podporovat k získávání nových „prvků“ důležitých pro zrání jejich víry.
Výuka náboženství
Pedagogický proces otevřený všem žákům. Jeho cílem je přivést každého žáka ke svobodnému a odpovědnému postoji vůči víře a náboženství. Věřícím žákům pomáhá uvědoměleji se rozhodovat pro svou víru, hledajícím žákům nabízí možnost seznámit se s odpověďmi církve na jejich otázky a přemýšlet o nich. Žákům, kteří se považují za nevěřící,
má dát příležitost k přemýšlení o jejich dosavadní osobní pozici, přezkoumat ji a v ideálním
případě změnit směrem k pozici věřícího. Výuka je založena na systematickém zprostředkování obsahu křesťanské víry a identity křesťana spolu s pokusem vytvořit vhodnou syntézu obsahu víry a kultury.
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První číslo časopisu Cesty katecheze bylo
vydáno jako nabídkové a bylo rozesláno
prostřednictvím diecézních katechetických
center všem kněžím, jáhnům a katechetům,
kteří se ve farnostech věnují katechetické
činnosti. Časopis je určen i dalším zájemcům o obnovu katecheze a vyučování náboženství.
Přijetím tohoto prvního čísla se nezavazujete k úhradě předplatného. Pokud vás však
časopis zaujme a chcete ho pravidelně odebírat, přihlašte se, prosíme, některým z niže
uvedených způsobů:
– Vyplněním formuláře v rubrice „Předplatné“ na www.cestykatecheze.cz
– E-mailem na adresu:
predplatne@cestykatecheze.cz
uveďte vaše jméno, adresu a počet kusů
– SMS zprávou na tel.: 739 344 194 ve tvaru:
CK vaše jméno, vaše adresa, počet kusů
(Např.: CK Mgr. Alena Nováková, Hornická 22, 530 02 Pardubice, ks 1)
– Poštou na adresu:
Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro
katechezi, Biskupské náměstí 2, 771 01
Olomouc
(V dopise uveďte: vaše jméno, adresu, počet kusů časopisu, který chcete odebírat)
Čtenářské číslo
Po obdržení přihlášky vám redakce časopisu zašle obratem čtenářské číslo, které použijte jako variabilní symbol pro zaplacení
předplatného.
Platbu můžete uhradit složenkou, která
je vložena v tomto čísle, nebo převodem
z účtu.
Údaje pro platbu
Číslo účtu: 5304779730/2700 (jde o účet
ČBK)
Konstantní symbol: 0558
Variabilní symbol: vaše čtenářské číslo
Specifický symbol: 161616
Výše předplatného
190 Kč – běžné předplatné
250 Kč – dárcovské předplatné
100 Kč – snížené předplatné (po domluvě
s redakcí)
Po uhrazení předplatného budete pravidelně dostávat časopis na vaši adresu. Preferujeme zasílání na individuální adresy
(vzhledem k ceně poštovného). Distribuční
službu bude zajišťovat Matice cyrilometodějská v Olomouci.
Všem předplatitelům srdečně děkujeme.
Redakce
WWW.CESTYKATECHEZE.CZ

Na internetových stránkách časopisu budou
zveřejňovány:
• názvy, anotace a cizojazyčné abstrakty
článků
• jména autorů článků
• podrobné komentáře, pomůcky a seznam
literatury k uveřejněným metodikám
• ankety a další informace

www.cestykatecheze.cz

