Čo sú „ORIEŠKY“?
Mnoho kňazov a laikov nadšených pre katechézu hľadá formu
a spôsob, ako pretlmočiť pravdy kresťanskej viery do mentality detí tak,
aby im pomohli nadviazať a upevniť priateľstvo s Ježišom Kristom. On je
nielen v kostole, ale aj v prostredí detskej hry.
Oriešky – Pomôcka ku katechéze – pozostávajú z 215 zaujímavých úloh
(formát A4 – vhodné na kopírovanie do formátu A5), ktoré sú rozdelené
do trinástich tematických celkov: Adventné obdobie, Vianočné obdobie, Pôstne
obdobie, Veľkonočné obdobie, Iné sviatky, Vyznanie viery, Sviatosti, Prikázania,
Modlitba, Starý zákon, Nový zákon, Panna Mária a Svätci. Každý celok obsahuje
pestrú ponuku výberu.
Ich veľkou prednosťou je, že dokážu priblížiť detskému chápaniu život
a pravdy kresťanskej viery. Nenechávajú ich za dverami školy, kostola alebo
farskej budovy, ale s ľahkosťou a radosťou detskej hry ich prenášajú do
rodiny, do detskej izby a voľného času. Nie sú to školské úlohy ošomrané
žiakmi, ale záľuba, ktorá chytí detskú dušu. Deti sa týždeň čo týždeň tešia
na ďalšiu časť tohto dobrodružného seriálu. Zdá sa, že autori našli veľmi
šťastné spojenie krátkeho príbehu, pútavého obrazu, možnosti tvoriť
a objavovať tajomstvo. Sú určené pre deti, ktoré sa pripravujú na prvé sv.
prijímanie, ale radi ich lúštia aj staršie deti.
Použitie:






pre kňazov na sväté omše za účastí detí
pre kňazov a katechétov v školskej a farskej katechéze
pre animátorov na stretnutia s deťmi
vhodný darček pre rodičov s deťmi

Cena výtlačku:

10 € + poštovné a balné

Pre podrobnejšie informácie a prípadnú objednávku:
Kontaktná adresa:
Email:
Telefón:

Jozef Vihonský, Abovská 20, 040 17 KOŠICE-BARCA
oriesky215@gmail.com alebo jozef.vihonsky@gmail.com
0905 717 319

Pomôcka ku katechéze
Preložil, zostavil, doplnil a slovenskú verziu graficky spracoval:
Jozef Vihonský

Veľkonočné vajíčka
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Prečo na Veľkú noc zdobíme a farbíme vajíčka? Vajce vyzerá ako neživé,
ale má v sebe veľkú silu. V kresťanstve nám pripomína zavretý hrob,
z ktorého vstal živý Kristus. Vajíčka sú teda symbolom ... (dokončenie
vety nájdeš v tajničke). Podľa kľúča priraď ku krasliciam písmená. Tajničku
vylúštiš, keď ich zapíšeš za sebou podľa čísel na mašliach.
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