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Vážení čtenáři,
časopis Cesty katecheze vychází v roce 2015 pouze v jednom dvojčísle,
a to v závěru roku. Jeho hlavní téma „Misijní proměna katecheze“ je
však velmi důležité z hlediska obnovného procesu, ke kterému má dát
nový impulz Dokument o směřování katecheze a náboženského vzdělávání
v České republice, který Česká biskupská konference schválila v dubnu
tohoto roku s platností od 1. září 2015 jako nové katechetické směrnice
nahrazující dokument z roku 1994. Na přípravě a poměrně zdlouhavém
připomínkovacím řízení nových směrnic se podílela i část naší redakce,
proto obsah tohoto čísla se vztahuje zejména k objasnění širšího kontextu
celého procesu připravované obnovy.
První článek, jehož autorkou je Marie ZIMMERMANNOVÁ, je věnován
přímo novému dokumentu. V první části pojednává hlouběji o historii
katecheze u nás a připomíná vývoj v přístupech k ní i výrazné inovativní
impulzy, které zůstaly spíše zapomenuty. Ve druhé části se autorka snaží
odpovědět na otázku, co přináší nový dokument nového a v čem má spočívat obnova katecheze a náboženského vzdělávání u nás.
Další dva články nové rubriky pocházejí od předních evropských katechetiků Enza Biemmiho (Itálie) a André Fossióna (Belgie). Oba články
byly uveřejněny v předních odborných katechetických časopisech a svým
obsahem podporují potřebu obnovy. Jejich autoři jsou již čtenářům našeho časopisu známí. Enzo BIEMMI se soustředí na změnu zaměření
v katechezi v souvislosti s jejím přínosem misijnímu poslání církve. Uvádí,
že „katecheze v církvi totiž nezahrnuje ‚všechno možné‘, na druhou stranu
všechno v církvi potřebuje nějakou ‚katechetickou podporu‘. (...) Katecheze je přítomná v pastoraci jako duše v těle, předchází tomu, aby se pastorace nestala ‚bez-duchou‘, tj. bez správné motivace bez reflexe a bez kontemplace. V první části je přiblížen obsah „prvního“ a „druhého“ hlásání
v katechezi, ve druhé části článku autor nabízí několik konkrétních způsobů, jak proměnit pastoraci, aby sloužila misijnímu poslání církve.
Jezuita André FOSSIÓN rozvíjí myšlenky apoštolské exhortace papeže
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taktu při hlásání radostné zvěsti. Vidí obtíž v tom, že evangelizace je
vnímána pod „nadvládou poselství“, kterému je třeba porozumět, a smysly jsou zapomenuty. „Proto hrozí, že zůstanou bez významu, cizí, ba dokonce nepřátelské tomuto poselství.“ Radostná zvěst nemá být přijímána
jako vědění, zdůvodňuje autor. Ona je především dotykem, a proto musí
být zakoušena. Pozoruhodným přínosem článku je pět konkrétních návrhů, jak v praxi uskutečnit tuto dynamiku evangelizace jako tělesného
kontaktu, které jsou inspirovány Evangelii gaudium.
Čtvrtým příspěvkem k hlavnímu tématu je zamyšlení nad některými
pasážemi italského katechetického dokumentu Incontriamo Gesú vydaného italskou biskupskou konferencí v roce 2014 na základě inspirace
Evangelii gaudium. Účelem nového italského dokumentu je poskytnout
orientaci a pomoci katechetické praxi předefinovat její úkoly v rámci
evangelizačního působení církve. Článek připravila Martina ORLOVSKÁ.
Staro-nová redakce časopisu připravila pro budoucí ročníky nové rubriky. Hlavní téma bude vždy zaměřeno především na samotnou katechezi
a náboženské vzdělávání, k jejichž reflexi je časopis určen. Její obsah
v tomto čísla jsme výše popsali.
Dalšími rubrikami budou podněty z teologie, které se budou týkat
zejména podání teologických obsahů katecheze, a podněty z humanitních
oborů. V tomto čísle jsme naplnili druhou z těchto rubrik, a sice dvěma
příspěvky českých autorek. Eva KLABANOVÁ zpracovala formou článku svoji
úspěšnou a velmi vítanou přednášku, která má pomoci katechetům
k základní orientaci v přístupu k dětem se specifickými potřebami. Ten se
týká dětí se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. Autorka se zabývá přístupem k žákům s poruchami
pozornosti, chování, specifickými vývojovými poruchami školních dovedností, mentální retardací a pervazivními vývojovými poruchami.
Marcela FOJTÍKOVÁ-ROUBALOVÁ si vybrala téma křesťanských letních táborů pro děti, nazývaných také „chaloupky“. Představuje souhrn
příležitostí k výchovnému působení na děti a mladé lidi, kteří zde působí
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často v roli instruktorů. Autorka také odkazuje na inspirativní literaturu
pro vedoucí a instruktory těchto prázdninových aktivit.
Posledními dvěma rubrikami budou Recenze a Zprávy. V první z nich
máme v úmyslu představovat tituly, které se vztahují k hlavnímu tématu
čísla a publikace, které přinášejí významné podněty pro katechezi nebo
náboženské vzdělávání. Chceme se věnovat i recenzím vydaných publikací
a pomůcek.
Pro toto dvojčíslo jsme vybrali k recenzování dvě publikace: jsou jimi
polský sborník s názvem Evangelizační katecheze – hledání koncepce v
Polsku. Jedná se o publikaci z roku 2010, která byla v letošním roce zpřístupněna elektronicky na internetových stránkách Academia.edu. Jejím
editorem je Paweł Mąkosa. Publikace obsahuje celkem 23 příspěvků z osmi
polských univerzit a gymnázia v Čenstochové, kde se sympozium v roce
2009 konalo. Podává tak zajímavý přehled úvah a přístupů o tom, jak přetrvávající „školní katechezi" proměnit, aby naplňovala evangelizační poslání církve. Sborník představují Mariusz KUŹNIAR a Marie ZIMMERMANNOVÁ. Druhou recenzovanou publikací je kolektivní monografie s názvem
Hermeneutika zkušenosti vydaná Evangelickou teologickou fakultou UK v
Praze. Pestrou mozaiku příspěvků na téma, které patří v katechezi a náboženské výchově k základním prvkům, představuje Lenka JEŘÁBKOVÁ.
Někteří čtenáři přivítali, že jsme v roce 2011 zavedli Praktickou přílohu.
V současné době na její tvorbu nemáme kapacitu. Redakce však bude aktivně
podporovat postupné naplňování celostátních internetových stránek
www.katecheze.cz, které budou v dohledné době sloužit jako metodický
portál recenzovaných příspěvků pro všechny typy katecheze a náboženského
vzdělávání.
Marie Zimmermannová, vedoucí redaktorka
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