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Milí přátelé, katecheté a katechetky,
před začátkem adventu vám všem zasíláme srdečný pozdrav z katechetického centra. Mnoho pastoračních
i katechetických aktivit probíhá v současné době pouze ve virtuálním světě on-line úkolů a přenosů. Tomu
částečně odpovídají pozvánky a informace, o kterých se dočtete dále. Chtěl bych znovu zmínit projekt Náš
společný domov, ze kterého už brzy uvidíme první plody v podobě fotografií zapojených účastníků. Moc se
na ně těším. Na centru jsme si také pověsili plán projektu a postupně zaškrtáváme splněné úkoly. Já jsem
například nedávno podnikl výšlap na Praděd (úkol č. 6) anebo zasadil meruňku na naší farní zahradě (úkol
č. 8). Kdykoli udělám něco takového sociálně-enviromentálního, jáhen mi nezapomene připomenout heslo
Náš společný domov.
Na internetových stránkách centra najdete adventní projekt, který letos vychází ze slov mé oblíbené
modlitby Přijď, Duchu Svatý. Rád se ji modlím a vždycky mne přitahovala slova „obnovíš tvář země“.
Anička Půlkrábková projekt dokončovala s velkým nasazením, ačkoli je s dětmi doma na OČR.
Důležitým okamžikem je také vydání krásné malé brožurky Svátost smíření – skrytý poklad. Zpracováním
a formou navazuje na brožurky Můj modlitebník a Skládáme si život podle Desatera. Věřím, že se vám i tato
třetí brožurka bude líbit.
Na závěr bych rád ještě zmínil, že jsem v prvním listopadovém týdnu slavil mši svatou za všechny
zemřelé katechety a katechetky. Svou službou se nesmazatelně zapsali do dějin církve v naší diecézi a patří
jim naše vděčnost.
Přeji vám požehnaný advent, hodně vytrvalosti, radosti a naděje.
ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí DKC

Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně,
ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi,
těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. (Jan 1,9-13)

Uprostřed lhostejnosti lidí přichází v chlévě na svět Ježíš.
Žije, umírá a je vzkříšen, abychom věděli, že každý z nás je i přes své nedostatky milován Bohem.
Přináší ujištění, že každý lidský život má smysl a nepředstavitelnou hodnotu.
O Vánocích je možné zastavit se s těmi, kteří u této jedinečné události v dějinách lidstva tehdy byli.
S Marií, s Josefem, s obyčejnými pastýři i vzdělanými mudrci i s těmi, kteří během všech věků uvěřili.
Třeba také začneme vnímat jemné tiché světlo schopné prozářit jakoukoli myslitelnou temnotu.
Světlo pokoje, odpuštění, smíření. Světlo, probouzející touhu po dobru, po lásce, po spravedlnosti.
Světlo, které mezi našimi hodnotovými světly není tak agresivní jako jiná světla,
ale přesto je stále přítomné a proměňující, protože je touhou po Bohu.
Přeji vám požehnané prožití vánočních svátků
a život ve světle prozařujícím všechny temnoty.
diecézní biskup brněnský
Brno, Vánoce 2020
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VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ AKTUÁLNĚ
Ve škole je možné vyučovat náboženství ty ročníky, pro které je povolena prezenční výuka. Zatím není
možné spojovat žáky z jednotlivých tříd do jedné skupiny. To bude možné podle tabulky v níže uvedeném
odkaze, až budeme na 3. stupni opatření: <https://koronavirus.edu.cz/files/tabulka-15.pdf> (poslední řádek –
školní kluby).
Pro výuku náboženství na faře je možno řídit se obecnými opatřeními PES, tj. stupeň 4 = 6 osob, stupeň 3 =
10 osob, atd. Aktuálně platný stupeň najdete na <https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes>.
V situacích, kdy není výuka náboženství možná, lze uspořádat bohoslužbu pro děti. Je třeba zachovat hygienická pravidla a dovolený počet účastníků bohoslužby. Aktuální situaci ohledně bohoslužeb a duchovních
aktivit, ale i jiných situací, můžete sledovat na <https://covid.gov.cz/>.

PŘIJĎ A OBNOV TVÁŘ ZEMĚ – adventní projekt
Přestože aktuální situace neumožňuje příliš se setkávat ve farním společenství, i letos připravilo Diecézní katechetické centrum v Brně námět
k prožití adventu.
Zapojit se do něj mohou děti i dospělí a realizovat ho můžete doma v rodině. Základem je každodenní modlitba spojená s konkrétní snahou. Zemi
představuje nástěnka pokrytá útržky novin. Naši ochotu svěřit Bohu svůj
život připomínají nakreslené dlaně směřující v modlitbě k Bohu a různé
tvary barevného papíru, které se každý den na nástěnku lepí. Když se pak
do prázdných dlaní o Vánocích umístí obrázek narozeného Božího Syna,
můžeme si více uvědomit, jak velká je Boží láska k nám.
Podrobný popis projektu a další doplňky k němu jsou ke stažení na našem
webu <https://kc.biskupstvi.cz/>.
Jako vždy budeme vděční za zpětnou vazbu. Kontakt: <kc.brno@biskupstvi.cz>.

POKRAČUJEME V PROJEKTU NÁŠ SPOLEČNÝ DOMOV
Jak jsme již informovali minule, 24. října 2020 jsme uvedli do života projekt Náš společný domov, který
potrvá do 24. května 2021. Znovu připomínáme, že projekt je vhodný mimo jiné pro toto období
poznamenané současnou epidemií. Nabízí řadu výzev, které můžeme dělat doma nebo v přírodě. Aktivity
mohou stmelit naše rodiny nebo společenství, a hlavně – výzvy a úkoly z projektu nás mohou přivést ke
změně vztahu k Bohu a k jeho stvoření, ke změně některých našich návyků a k hlubšímu zamyšlení nad tím,
zda zodpovědně přistupujeme k tomu, co nám Bůh dává.
Od 1. prosince 2020 do 24. ledna 2021 (včetně) bude na našem webu a na facebookových stránkách Náš
společný domov k dispozici formulář k nahrání prvních fotografií, které by měly dokumentovat vaši
snahu a plnění úkolů projektu. Věříme, že se zapojíte a své fotografie nám zašlete, a to nejen kvůli šanci na
odměnu. Nepromeškejte tento termín! Od 1. 2. 2021 do 24. 5. 2021 pak bude možnost nahrát druhou fotografii. Podrobnější informace naleznete v pravidlech projektu <https://kc.biskupstvi.cz/nas-spolecny-domov/>.

Jak skloubit Náš společný domov s prožíváním adventní doby
Zapojili jste se do projektu Náš společný domov a chcete ho skloubit s prožíváním adventu? Nabízíme propojení obou těchto námětů:
O první neděli adventní můžeme na obrázek Země z projektu Náš společný
domov jemně nalepit obrázek dlaní, které jsou symbolem modlitby a vyjadřují
naši důvěru v Boží pomoc (viz adventní projekt Přijď a obnov tvář země). Na
Štědrý den umístíme do „našich“ prázdných dlaní obrázek Dítěte Ježíše –
Božího Syna. Při tom si můžeme více uvědomit, jak velká je Boží láska k nám
a že i my jsme povoláni k tomu, abychom ji šířili dál do světa.
Po Vánocích můžeme symbol dlaní a narozeného Božího Syna z barevného
plánu projektu Náš společný domov opět odlepit a pokračovat dál v plnění
jeho úkolů.
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Nová pomůcka: Svátost smíření – skrytý poklad
Diecézní katechetické centrum v Brně připravilo nový malý sešitek, který nese název
Svátost smíření – skrytý poklad. Svou formou a ilustracemi Martiny Oujeské se řadí k již
dříve vydaným sešitkům Můj modlitebník a Skládáme si život podle Desatera.
Obsahuje vysvětlení základních částí svátosti smíření, zpovědní zrcadlo podle vztahu
k Bohu, k lidem a k okolnímu světu a k sobě samému. V poslední části sešitku jsou
uvedeny jednotlivé kroky, jak po sobě při zpovědi následují. Nechybí modlitba lítosti,
modlitba před zpytováním svědomí a modlitba po zpovědi.
Věříme, že brožurka bude vyhledávanou pomůckou především pro prvokomunikanty, tj.
děti, které přistupují ke svátosti smíření a eucharistie poprvé. Sešitek je možno zakoupit v Diecézním
katechetickém centru v Brně nebo objednat tamtéž. Cena 10 Kč/kus. Kontakt: <kc.brno@biskupstvi.cz>.

Aktualizace ikonky a materiálů „Advent“
Na webu Diecézního katechetického centra se v rubrice Katecheze a výuka náboženství
nacházejí Pomůcky ke stažení. Ty obsahují řadu ikonek (obrázků), pod nimiž se skrývají různé texty, luštěnky a pomůcky. Právě v tyto dny jsme aktualizovali ikonku Advent, aby byla
přehlednější. Obsahuje všechny adventní projekty z minulých let, a také luštěnky, adventní
vybarvovací kalendáře na doma, scénky aj. Můžete si vybrat podle své potřeby.
Podobně jako Advent můžete využít ikonku Vánoce. Pod ní naleznete materiály s mikulášskou, vánoční i tříkrálovou tematikou.

Inspirace odjinud
Na webu Diecézního katechetického centra je nově umístěna také rubrika Inspirace odjinud. Naleznete ji rozvinutím záložky Katecheze a výuka náboženství.
V této rubrice uvádíme odkazy na zajímavé projekty a pomůcky, které se vyskytují na jiných webech, na kanálu youtube apod.
Jsou zde například odkazy na nedělní kázání pro děti Vlčí doupě (autor P. Roman
Vlk), na biblickou aplikaci pro děti do mobilních telefonů, na webový portál Děti
a víra a další. Pokud na něco zajímavého narazíme, dáváme odkaz na toto místo.

Bible a my – mimořádný ročník soutěže
Organizátoři každoroční soutěže Bible a my chtějí i letos povzbudit žáky ZŠ a studenty SŠ, aby vzali do ruky
Bibli a objevovali v ní slova, která se dotknou jejich srdcí. Protože není možné uskutečnit soutěž Bible a my
ve školách a okresech, nabízejí organizátoři mimořádný ročník soutěže, který proběhne elektronicky. Každý
se může zapojit ze svého domova nebo ze školy. Stačí vyplnit a odeslat formulář se soutěžním kvízem.
Soutěž proběhne ve třech kolech (v adventu, v mezidobí a v postní době).
Informace lze nalézt na <https://www.bibleamy.cz/2020/11/mimoradny-rocnik-souteze-bible-a-my/>. Na všechny
soutěžící a jejich zapojení se těší Petr Tomeček, Jiří Hrabovský a Markéta Matlochová, organizátoři soutěže.

Adventní on-line nabídky
Průvodce adventem. Pastorační středisko brněnské diecéze připravilo letos vylepšenou
aplikaci Průvodce adventem 2020, která může pomoci duchovně prožít adventní dobu s rozjímáním a v blízkosti Božího slova. Pro každý den předkládá aplikace nově tři záložky:
Písmo, průvodce a modlitba. Aplikaci lze stáhnout přes Obchod Playdo mobilních zařízení
s Androidem. Je dobré odinstalovat si nejdřív starou verzi aplikace, pokud jste ji už dříve
používali. Texty průvodce pro každý den naleznete i na <https://pastorace.biskupstvi.cz/>.
Duchovní obnova s Komunitou blahoslavenství. Komunita blahoslavenství v Dolanech u Olomouce nabízí
od 3. do 6. 12. 2020 adventní on-line duchovní obnovu na téma Láska přemáhá strach. Na akci je třeba se
přihlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách <https://www.blahoslavenstvi.cz/adventni-dc-onlinelaska-premaha-strach>.
Konference o evangelizaci. Přednášky z konference, která se uskutečnila on-line 13. – 14. listopadu 2020, si
můžete zpětně poslechnout na <https://www.youtube.com/channel/UCXPjHC0QyOOWjjNMd1028hA>.

Informace Diecézního katechetického centra v Brně č. 3-4/2020-21

4

Pozvání na roráty
Otec Petr Hofírek z farnosti Dolní Němčí (olom. arcidiecéze) zve k prožívání adventní
doby s každodenní ranní modlitbou a s rorátními zpěvy. Ranní pobožnost (asi 30 min.)
obsahuje tradiční rorátní písně (sestry boromejky), desátek růžence, žalmy, úryvek
z Písma svatého, zamyšlení a další modlitby. Roráty budou každý den k dispozici
na <http://roraty.online/>. Existují i ve formě aplikace pro mobilní zařízení s Androidem.

Půst za ukončení pandemie
Brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle vyhlásil na začátku listopadu t. r. půst za ukončení současné pandemie. Po čtyři středy (11., 18., 25. listopadu a 3. prosince 2020) se můžeme připojit nějakým konkrétním
citelným postem, k němuž můžeme přidat také almužnu na dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou.
Možná jste se už připojili, možná dosud ne, ještě nám nějaký čas zbývá, a nikdy není pozdě udělat cokoliv
dobrého. Na výzvu otce biskupa Cikrleho navázali i ostatní biskupové ČR svým vybídnutím k postu po první
tři středy v prosinci 2020 a k zasvěcení se Dítěti Ježíši prostřednictvím modlitby. Vice na cirkev.cz.

Křesťanské Vánoce.cz budou bohatší
Webové stránky <https://krestanskevanoce.cz/> procházejí úpravou a nově bude možné
jednoduše vyhledávat programy v kostelech a sborech, které se odehrávají přímo na místě,
nebo programy dostupné on-line prostřednictvím internetové sítě. Další novinkou bude
oddíl inspirací a námětů, jak prožít adventní a vánoční čas v domácím prostředí.
Přes omezení, která letošní Vánoce s největší pravděpodobností budou provázet, chtějí
organizátoři projektu přispět k prožití nadcházející doby v duchu naděje a pokoje.

Nabídky nakladatelství
BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE
Cílem této ekumenické neziskové organizace je přístupnou formou šířit ve společnosti
křesťanské poselství víry, naděje a lásky. Nové zajímavé vánoční produkty si můžete
prohlédnout a objednat na webových stránkách nakladatelství <https://www.btm.cz/>.
KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ
Pro nejmenší od 3 do 6 let vydalo Karmelitánské nakladatelství publikaci Advent a Vánoce. Naleznete v ní obrázky s hledáním rozdílů, omalovánky, bludiště, spojovačky,
puzzle, samolepky a spoustu dalších her.
PAULÍNKY
Stormie Omartianová: Vánoční zázrak. Autorka v knize vypráví události Kristova
narození současným jazykem. Součástí každé kapitolky je úryvek z Písma svatého
a modlitba. Kniha nás může provázet dobou adventní, ale nabízí se i jako milý vánoční
dárek. Více na <https://www.paulinky.cz/>.
ČASOPIS DUHA
Letošní adventní kalendář Duhy má název Daleká cesta do Betléma. Nabízí
příběh na každý den a vystřihovánku betléma. Cestu do Betléma podniká
starý šnek, který žil v Palestině před 2000 lety. Čtenáři či posluchači
prožívají spolu s ním různá dobrodružství a setkání. V dalším čísle Duhy
nalézáme Zpěvníček adventníček se zpěvy na doma i do kostela. Duhu je
možno objednat na <redakceduhy@gmail.com>.

Provoz Diecézního katechetického centra v Brně
Vzhledem k současné situaci a nařízením vlády ČR je momentálně provoz na našem centru omezen. Pokud
byste něco potřebovali, raději nás kontaktujte obecným e-mailem (<kc.brno@biskupstvi.cz>) nebo e-mailem
na konkrétní osobu (<příjmení@biskupstvi.cz>). I v této době se vám budeme snažit podle možností co nejvíce
vyjít vstříc.
© Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum, Petrov 5, 601 43 Brno,
tel. 533 033 308, e-mail <kc.brno@biskupstvi.cz>, <https://kc.biskupstvi.cz>

