
Život křesťana v době karantény

Děti
Učítelka - vyučování doma
Nedělní kázání pro děti - videokázání katecheté Olomouc
Katecheze pro děti - po-pá 10.00 na proglase i v audioarchivu     
Jsme doma - katecheze pro děti, ale i tvoření Diecézní katechetické centrum Brno
V karanténě - víra pro děti
Aktivity pro děti i zábava - Bosco point     
Časopis Nezbeda - starší čísla pro rodiny zdarma  
Hrané pohádky z divadla- Docela Velké divadlo Litvínov
Výběr ČT - pro děti
Nástroj na výuku náboženství – create.kahoot.it

Mládež, dospělí, rodiny 
Seznam online mší svatých - online streamy
Mše, modlitby a další duchovní život - Člověk a víra, vše co je online na jednom místě
Messenger - dobrá zpráva i v době viru     
Zamyšlení nad evangeliem daného dne - U ambonu
Polední zamyšlení nad evangeliem daného dne 

 Farnost Praha Stodůlky  
 Farnost Litomyšl  

Nedělní zamyšlení nad texty - Vojtěch Kodet     
Manuál pro domácí bohoslužbu - Manuál pro bohoslužbu a Bohoslužbu s dětmi
Biblické texty - vezmi a čti
Kázání - Tomáš Halík
Poutní místo Lomec - Josef Prokeš     
Týden modliteb za mládež - brožurka s texty 
Postní pátky v brněnské katedrále 2020 - audio nahrávka     
Zajímavé články s videoklipy - křesťan a hudba
Youtuber biskup Josef Halko - vlastní Youtube kanál     
Zajímavé přednášky misiefilmem.sk - vlastní Youtube kanál
Papežská misijní díla - videa
Festival United - Přednášky a workshopy z festivalu
Videa a katecheze - Sekce pro mládež 
Domácí karanténa - jak ji dobře prožít
Mše svatá u televize - jak ji dobře prožít     
Povzbuzení - od papeže Františka
Modlitba chval: 

 středa 18.40 - Martindom
 pátek 19:30 - Společenství Piar
 sobota 18.00 - Lamačské chvály
 neděle 17.00 - Godzone     
 občasně - Chvály Brno,

Hudba:
SBMka

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/
https://www.youtube.com/user/KubaF1/videos
https://www.facebook.com/chvalybrno/
https://www.youtube.com/channel/UCSwfTzRcjzeLguGaXGvqRBA
https://www.youtube.com/channel/UCUhnRizcR8aoiu094ueHQLQ
https://www.facebook.com/piar.sk/
https://www.youtube.com/user/SpolPriDomeSvMartina
https://www.vaticannews.va/cs.html
https://opusdei.org/sk-sk/article/sest-rad-ako-dobre-prezit-televizny-prenost-svatej-omse/
https://www.opusdei.org/cs-cz/article/rady-koronavirus-karantena/
https://www.youtube.com/channel/UCKPH8WUNM5Nk870o9v6OReQ
https://www.youtube.com/user/festivalunited/videos
https://www.youtube.com/user/MissioCZ/videos
https://www.youtube.com/user/misiefilmom
https://www.youtube.com/channel/UC7k0fPYCiNv6VPQ2C1InccQ/videos
http://hudba.signaly.cz/
https://kc.biskupstvi.cz/postni-patky-v-brnenske-katedrale-pouze-nahravky/
https://tmm.signaly.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCpE8rSqDNYr-auY_8J0MSYg/videos
https://www.youtube.com/user/salvatorskafarnost?fbclid=IwAR2PswQ700E4fuz3XWslbM1qcRbUceQOC9RyTQytd4WdxnZ4O9zE0dfhPtc
http://www.vezmiacti.cz/
https://www.pastorace.cz/file/b11ef3298e55537c2081af3746881743/218247/Domaci-liturgie-s-detmi-Nouzovy-stav-2020.pdf
https://www.pastorace.cz/file/ca4e82a7af4847f53a1cae5344cd3ff3/218246/Domaci-liturgie-dospeli-Nouzovy-stav-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=z5kzItf9bUI
https://www.youtube.com/channel/UCMlOQ8wvdnPdJHGMe_7RXlw
https://www.youtube.com/channel/UCaEs_HMl59p2FkxgU5iC4Jg
http://uambonu.fortna.eu/
https://xpatty.signaly.cz/rubrika/koronavirus-evangelium-na-kazdy-den
https://www.clovekavira.cz/udalosti-on-line
https://www.mseonline.cz/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/vyber/pro-deti/
https://www.facebook.com/DocelaVelkeDivadlo/?eid=ARBZPGUfXIQ_BswRr8bsP23OKQVnddLUxnV6tV-9rci2SxySu9-vpQzNbQ57mQXced0angFiDEn8zslE
https://www.casopisnezbeda.cz/
https://www.facebook.com/boscopoint/?__tn__=kC-R&eid=ARAMsLlAH-Omz-Yf-tpSFy6B9h0dBsHRyyskpQVtmfebRvtXIh1fa9ntzyINhGR6Sf4XqrZ1B_YxEaFC&hc_ref=ARRNokXA2wOplkKLnbMMpNveymn9PpxWfA5sN18rmeOy6uvjP9wMan7hojztI7xUXUU&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBZHHVdJrzak23wVsr96KVtCMEz3AXpd_THrAm5dkX-Q25NRPWmx7xRj-LF-N_x95W84HZ5JEhxCJOF0DQNB8Z58ga969TaVxo3pPomcuCOz6G_J3mUBFCiLk2jdJPNgtvG1u3UtaHyVA1JUsiAVHRxpEWkdEalNhUtFuu86NHsngR0Z_mpdoKdkIkGqQfp9sGJDDjVUqWYm_9GFiCufS67Hnszu8I2TRT1lxqu6hCvHd405bD2GdCWuGDtnya4pdeopbVuqadsatI_6LjRa_dAXLpZunekEOABVtAQqOBK3_K0sdSKiGw7kbR9w8qB9P7tWk_mH6NNcLW5-kbJPZ2CNHPIoQem68FVng
https://deti.vira.cz/v-karantene
https://kc.biskupstvi.cz/bavime-se/
https://www.proglas.cz/program/audioarchiv/?fulltext=katecheze+pro+%C5%A1kol%C3%A1ky&cycle=&date_from=&date_to=
https://www.youtube.com/channel/UCUF01K3Ik7FbzcqsPTCbGhQ


Chrámová hudba

Aplikace

 Misál na každý den  Breviář  Kancionál  

 Bible - liturgický překlad  And Bible   Bible pro děti 

 Katechizmus Malý průvodce postní dobou 

 Izidoor Zpěvník pro scholy  

 Růženec   Modlitby 

  Podcasty - Aplikace Spotify, Google Podcast atd. 
 Na dřeň; Eccleia Podcast Cz; U ambonu; Skautský institut ; Misionáři obláti; 

Godzone podcast
Videa

 vieokatecheze k Youcatu   

 mše svatá krok za krokem - liturgie.cz   

 liturgie v čase bez liturgie - liturgie.cz   

 krátká inspirativní videa - mediální výchova   

 Salesko přednášky SaVIO  

Media 

 církev.cz   katolický týdeník online zdarma 

 tv Noe i s videoarchivem  tv Lux i s videoarchivem 

 radio Proglas i s audioarchivem   signaly.cz 

 dívčí časopis In!   časopis Tarsicius         tisickrate.cz 

 Pastroace.cz   

Knihy, divadla a kina online
 databáze knih cz     
 knihovny proti viru  
 audio knihy  
 Karmelitánské nakladatelství - obchod funguje online     
 Paulínky - obchod funguje online i e-knihy
 Portál - obchod funguje online sleva 20% na vše
 divadla proti viru  
 kino doma     

Senioři 
Krizová pomoc po telefonu - Duchovní pomoc po telefonu kontakty
Zprávy pro potěchu duše - na váš mobil nebo email     
Charita - pomáhá jak může

https://www.charita.cz/?gclid=Cj0KCQjwyPbzBRDsARIsAFh15JYzjkpLLqH8vewcZZCEn499opbDQ137Qe6cK5H25J1DWmQN_HkQ1WcaAiPBEALw_wcB
http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/5708-centrum-pro-seniory-nabizi-pomoc-i-radu.html
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200319duchovni-krizova-pomoc-po-telefonu
https://www.ceskatelevize.cz/porady/vyber/?fbclid=IwAR3cN6Hak4JF1AD7hIXVqxYJVp--DYd44ewSOB4dP6L_inkCbIbidnJ3piY
https://www.i-divadlo.cz/stream
https://obchod.portal.cz/?wt_mc=google.brand.knihy_portal&gclid=Cj0KCQjw6_vzBRCIARIsAOs54z41AY_Z_AYvsCHDycO83rDQI_2fTWObRrRp0CpKc5kAHuP0FOEGpQ8aAmFUEALw_wcB
https://www.paulinky.cz/
https://www.ikarmel.cz/?pk_campaign=podzim&pk_source=google&pk_medium=PPC2&gclid=Cj0KCQjw6_vzBRCIARIsAOs54z6cZtNkxChCLzBoodX17ZIyWRL0w2suRZO0D25tye2q_w4jtR5NHUkaAkanEALw_wcB
https://slys.to/
https://protiviru.knihovny.cz/
https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?fbclid=IwAR1KTrGG-7FE0w-CIZkiNLnaJLcVnlxnYsiiSAaRlE-KQ6VL10mO4so2X8Y
https://www.pastorace.cz/
https://tisickrate.cz/
https://www.tarsicius.cz/
https://www.in.cz/
https://www.signaly.cz/
https://www.proglas.cz/
https://www.tvlux.sk/
https://www.tvnoe.cz/
https://www.katyd.cz/
https://www.cirkev.cz/
https://www.youtube.com/user/saleskosavio/videos
http://www.medialnivychova.org/videa.html
https://www.youtube.com/watch?v=XeMmdDUw-uc&list=PL6dBz715fiA0Qg0bjPbXcD9x9WBjBmXyU
https://www.youtube.com/watch?v=e0Bj2LDU_9o&list=PL6dBz715fiA3VLCQxAZ6NrY_xqxUzrFe0&index=2
https://youcat.signaly.cz/
https://www.youtube.com/results?search_query=chr%C3%A1mov%C3%A1+hudba


Kněží
Obnova pro katechety - postní duchovní obnova
Příprava na první svaté přijímání - video katecheze
Krátké texty na postní týdny - Fermentum, je potřeba se přihlásit
Slovenský web pro kněze - Kňazi.sk
Videokonference - Zoom     

Youtube kanál - jak si správně založit svůj účet nebo ho vylepšit
Stream - jak začít stremovat
Jak udělat živé vysílání - přímé přenosy úvod
Jak snadno streamovat mši svatou - Návod na streamování na Youtube

Sestavili: Jiří Dyčka a Jan Patty Pavlíček, bohoslovci AKS Olomouc 

https://docs.google.com/document/d/1lrI63T1Y6o2zdMAf4I4B48QuqqbSv-Qh2u6dDFYp8Pc/edit?usp=sharing
https://support.google.com/youtube/answer/2474026?hl=cs
https://petrspetla.cz/jak-na-streamovani/
https://www.youtube.com/watch?v=Vglavb-FtOA
https://zoom.us/
https://www.knazi.sk/
http://www.liturgie.cz/fermentum
https://www.youtube.com/watch?v=pwc1iq8MTiU&list=PL-aYIZ-4jc1gDNGeYCSh1uo9U7KDGqtR_
https://www.youtube.com/watch?v=eeb4h5gxjTg&list=PL-aYIZ-4jc1hZXPYfQ8imI3KEMW5KzMEu
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