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KDO CHCE ZAPALOVAT, MUSÍ SÁM HOŘET!
formační podněty k duchovnímu životu katechetů

Simeon vystupuje do chrámu ve chvíli, kdy Maria a Josef přinášejí Je-
žíše, a bere do náručí Mesiáše. Podívejme se zblízka na jeho trpělivost. 
V modlitbě se naučil, že Bůh nepřichází v mimořádných událostech, ný-
brž uskutečňuje své dílo ve zdánlivé monotónnosti našich dní, v někdy 
únavném rytmu našich činností, v malých věcech, které s houževnatostí 
a pokorou vykonáváme ve snaze následovat jeho vůli. Naděje očekávání se 
v něm proměnila v každodenní trpělivost toho, kdo navzdory všemu zůstal 
bdělý až do chvíle, kdy konečně „ jeho oči uviděly spásu“ (srov. Lk 2,30)
Simeonova trpělivost je zrcadlem trpělivosti Boží. Z modlitby a dějin svého 
národa se Simeon naučil, že Bůh je trpělivý. A především Ježíš, kterého Si-
meon svírá v náručí, nám odhaluje trpělivost Boha Otce, který je milosrdný 
a povolává nás až do poslední hodiny, který nevyžaduje dokonalost, ale 
otevřenost srdce, jež se otevírá novým možnostem tam, kde se všechno 
zdálo ztracené. To je důvod naší naděje: Bůh nás očekává. Když se vzda-
lujeme, vychází nás hledat, když padáme na zem, pozvedá nás, když se 
k Němu vracíme, když jsme zabloudili, očekává nás s otevřenou náručí 
a vlévá nám vždy znovu odvahu k novému začátku.

(papež František, podle homilie na svátek Uvedení Páně do chrámu 2021)



AKTUALITY
JARNÍ FORMAČNÍ DEN PRO KATECHETY
Epidemiologická situace přivedla i nás zcela samozřejmě do online pro-
storu, a tak se vyhlášeného formačního dne nevzdáváme – uskuteční se dle 
plánu dne 20. února 2021 od 9:00 do 12:00 na téma Katecheze „v on-linu“ 
– proč ji aspoň zkusit a jak na ni, a to s následujícím programem:
8:45 – 9:30   Otevření a volné zahájení formační dne – možnost 
     přístupu a volného popovídání s kolegy katechety;
9:30 – 10:00   Novinky ze střediska, organizace setkání, možnost 
    dotazů;
10:00 – 11:30   Tematické semináře, diskuse ve skupinách;
11:30 – 12:00   Sdílení zkušeností ze seminářů, volná diskuse
12:00    Závěrečná polední modlitba a ukončení setkání.

Tematické semináře připravujeme dva:
• Zkušenost s online katechezí. Pokud jste ještě katechezi v online 

prostoru nezkoušeli, přemýšlíte o ní, zvažujete možnosti, rádi byste si 
ujasnili svá „pro a proti“, zajímá vás jako alternativa i do budoucnosti, 
nabízíme vám tento seminář, jímž vás provede kolegyně PhDr. Zu-
zana Svobodová, Ph.D., která působí ve farnosti Ořech.

• A co s online katechezí v praxi? Ty, kdo chtějí své hodiny „v síti“ 
zpestřit, potřebují metodické nápady, rádi by se seznámili s praktic-
kými formáty přípravy pomůcek a programů vhodných pro tento typ 
setkání nebo se sdíleli o vlastní nápady, zveme do semináře, který 
povede kolegyně Mgr. Veronika 
Rybníčková ředitelka ZŠ Parentes 
Praha a tamější katechetka.

Setkání proběhne v platformě ZOOM; 
přístup včetně návodu a bližší infor-
mace zašleme přihlášeným účastníkům 
v předstihu. Přihlášky zasílejte,  pro-
sím, výhradně e-mailem na adresu 
jerabkova@apha.cz, a to s informací, 
o který seminář máte zájem. 
Těšíme se na setkání aspoň na dálku!

mailto:jerabkova@apha.cz


PŘÍPRAVA OSLAVY 1100. VÝROČÍ ÚMRTÍ SVATÉ LUDMILY – PO-
ZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ KURZ PRO PEDAGOGY
Stále Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského připravilo kurzy pro 
pedagogy základních a středních škol, jejichž účelem je poskytnout pod-
poru k zařazení tématu 1100. výročí kněžny Ludmily do výuky. 
Obsah kurzů je zaměřen na tvorbu výukových hodin a žákovských pro-
jektů, které při příležitosti 1100. výročí úmrtí první české historicky do-
ložené kněžny přiblíží žákům její osobnost, historické a literární prameny 
o jejím životě a důvody k úctě, která jí byla v našich dějinách prokazována.
První část kurzu (2 vyučovací hodiny) je společná pro oba typy škol 
a  představí metodickou příručku, která obsahuje souhrnné informace 
a podklady pro výuku k tématům:
• Život a osobnost kněžny Ludmily 
• „Druhý život“ sv. Ludmily
• Význam a odkaz sv. Ludmily
Druhá část kurzu (2 vyučovací hodiny) představí scénáře a didaktické 
materiály, které byly zpracovány v Pedagogickém centru AP pro využití 
ve školách. 
Účastníci dostanou přístup ke všem vytvořeným materiálům. 
Termíny kurzů pro pedagogy základních škol:
• 25. února od 13:30 do 17:00 hod.
• 22. března od 13:30 do 17:00 hod.
Další termíny budou vypsány na měsíce duben, květen a červen. 
V období zákazu konání vzdělávacích 
akcí prezenčním způsobem se kurz 
bude konat on-line formou. Přihlášení 
obdrží odkaz na konání kurzu e-mailem.
Garant programu: ThLic. Ing. Marie 
Zimmermanová, Th.D.
Poplatek: 150 Kč/účastník
Přihlášky: 
www.vychova-hodnoty.cz/aktualne

http://www.vychova-hodnoty.cz/aktualne


NOC KOSTELŮ 2021
Jako pomoc pro přípravu letošní 
Noci kostelů i letos budeme pořádat 
workshop k Noci kostelů zaměřený 
právě na programy připravené tak, aby 
vyhovovaly případným omezením. 
Online seminář se bude konat 24. února 

P. René-Luc: Patnáct podobenství
Autor je známým kazatelem a misionářem. Žije na jihu 
Francie v Montpellier, kde založil a vede diecézní školu 
evangelizace CapMissio, působící především mezi univerzit-
ními studenty. Právě z jeho oblíbených katechezí pro mladé 
se zrodila kniha Patnáct podobenství, v níž objasňuje ně-
které křesťanské pojmy pomocí obrazů z běžného života. 

a stručná. Jinými slovy, mohla by se též jmenovat: „Co jste chtěli vědět 
o Bibli, a báli jste se zeptat, protože víte, že byste to měli už dávno vě-
dět.“ (Mládež, dospělí) Bližší informace ZDE.

2021 v podvečerních hodinách. Konkrétní nabídku rozešleme během příš-
tího týdne e-mailem.

KNIŽNÍ KOUTEK
Každý měsíc se vám budeme snažit nabídnout zajímavé novinky do va-
šich knihovniček. Většinu titulů pak najdete i v naší půjčovně.

(Mládež, dospělí) Bližší informace ZDE. 

Anna Mátiková FSP: Expedice Bible: základní výbava
Nepřipadá vám Bible jako nepřehledná džungle plná ná-
strah? Pak se vám bude hodit průvodce! Tato příručka 
upozorňuje na to, co v „biblické krajině“ stojí za „návštěvu“, 
varuje před nástrahami, jaké mohou číhat ve špatném stylu 
čtení, a též napovídá, jak vytěžit z „návštěvy biblické džun-
gle“ co nejvíc. Kromě toho vlévá nadšení, je srozumitelná 

https://www.doron.cz/obchod/detail/Patnact-podobenstvi
https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Expedice-Bible-Zakladni-vybava.html
https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Expedice-Bible-Zakladni-vybava.html
https://www.doron.cz/obchod/detail/Patnact-podobenstvi


Otto Neubauer: Mission possible
Příručka k nové evangelizaci a dialogu. Tato příručka může 
být považována za svého druhu kuchařku, protože misie je 
hodně podobná společenství u jídla a pohostinnosti. Jídlo 
potřebujeme všichni   hosté i kuchaři. Potřebujeme však 
nutně i duševní stravu, bez níž společnost hladoví. Stejně 
jako kuchař pokrm připravuje, sdílí i misionář víru s dru-

informace ZDE.

rým pomocníkem pro učitele, ale inspiraci v ní najdou i vychovatelé či 
vedoucí dětských skupin. (Katecheté, učitelé náboženství) Bližší infor-
mace ZDE.

NAŠE NOVÉ MATERIÁLY
V tomto čísle vás záměrně na žádné nové pomůcky neupozorňujeme, ne-
boť připravujeme postní sadu luštěnek, obměňujeme pomůcky pro Svatý 
týden a chystáme dvě sady katechezí pro velikonoční dobu a několik 
samostatných podkladů ke všem jmenovaným tématům.

hými.“ (Dospělí, katecheté) Bližší informace ZDE.

Andrew Prichard: V hlavní roli Bible
Autor původně pracoval ve filmovém průmyslu. Ve své 
knize spojil svou lásku k filmům s láskou k Bibli. S využitím 
filmových kulis dokáže přehledným a poutavým způsobem 
seznámit mladé čtenáře s pozoruhodným světem biblických 
příběhů. (Mladší a starší školní věk) Bližší informace ZDE.

Ignác z Loyoly: mezi přáteli
Život svatého Ignáce z Loyoly – statečného rytíře, který 
zažil mnohá dobrodružství a objevil, že to nejdůležitější je 
být přítelem Ježíše. Vyprávění přizpůsobené dětskému vní-
mání, podle španělské předlohy. (Mladší školní věk) Bližší 

Annette Breaux, Todd Whitaker: Rychlá pomoc pro učitele
Učitelé i katecheté dennodenně řeší situace, které naru-
šují výuku a pracovní atmosféru ve třídě. Zkušení autoři 
a autority na poli dnešního vzdělávání popisují 60 takových 
situací v pěti oblastech: výzvy při práci se žáky, výzvy při 
práci s dospělými (rodiči a kolegy), výzvy při řízení třídy, 
výzvy při samotné výuce a profesní výzvy. Kniha je dob-

https://www.refugium.cz/obchod/produkt/Ignac-z-Loyoly-2.html
https://obchod.portal.cz/pedagogika/rychla-pomoc-pro-ucitele/
https://www.doron.cz/obchod/detail/Mission-possible
https://www.doron.cz/obchod/detail/Mission-possible
https://www.bibleshop.cz/v-hlavni-roli-bible-1848
https://www.bibleshop.cz/v-hlavni-roli-bible-1848
https://www.refugium.cz/obchod/produkt/Ignac-z-Loyoly-2.html
https://obchod.portal.cz/pedagogika/rychla-pomoc-pro-ucitele/


NOVÉ MATERIÁLY OSTATNÍCH AUTORŮ

YOUCAT – Kurz víry: Vše, co je dobré vědět o křesťanství
Nový titul se do větší hloubky věnuje základním tématům 
katolické víry a morálního učení. Autor se snaží vyložit 
hlavní témata katolické víry a morálky stejně napínavě jako 
dobrý film. Navazuje přitom těsně na základní publikaci 
celé této edice – „žlutý“ YOUCAT.
Titul je určen především mladým lidem, a to z věřícího 

i  nevěřícího prostředí. Potřebný impuls k dospělejší víře v ní najdou 
i další zájemci: konvertité nebo lidé, kteří se připravují na přijetí svátostí 
církve nebo se do církve vracejí. Tento kurz víry může absolvovat jed-
notlivec sám. Lepší ale bude, když se do něj pustí s přáteli, se známými 
nebo s lidmi z farnosti. Názor si totiž lépe utvoříme při rozhovoru, třeba 
v menším společenství nebo ve studijní skupině. Publikaci můžete zakou-
pit ZDE. 

Fratteli Tutti
Nová encyklika papeže Františka Frateli Tutti již vyšla 
i v češtině. Hlavním tématem encykliky je sociální přátel-
ství a bratrství všech lidí. Knihu si lze objednat v tištěné 
verzi (ZDE) nebo jako e-knihu (ZDE).

Christus vivit jako audiokniha
Posynodní apoštolskou exhortaci Christus vivit vydalo audionakladatel-
ství Slyš.to s. r. o. ve spolupráci s Asociací křesťanských spolků mládeže 
z.s. jako audioknihu. Audioknihu můžete zdarma poslouchat nebo si ji 
stáhnout na slys.to v sekci Audioknihy zdarma ZDE.  

Nové materiály z Hradce Králové
Katechetické centrum v Hradci Králové představuje nové materiály pro 
výuku náboženství formou modulů – zpracování jednoho tématu pro víc 
setkání, aby vytvořilo žákům prostor pro osvojení a zvnitřnění nového 
poznání. Program vede žáky k samostatnému přemýšlení o životě a víře. 
Školní rok si pak katecheta sám poskládá výběrem několika modulů, 
podle potřeb skupiny. 

https://ikarmel.cz/produkt/youcat-kurz-viry
https://ikarmel.cz/produkt/fratelli-tutti
https://www.martinus.cz/?uItem=837685
https://ikarmel.cz/produkt/youcat-kurz-viry
https://ikarmel.cz/produkt/fratelli-tutti
https://slys.to/katalog/zdarma/


Modul Abrahám
Tento modul je zpracován pro žáky ve věku 8–10 let a nabízí pracovní 
sešit, krátký film, biblickou knihovnu, časovou spirálu a jiné. Materiály 
k tomuto modulu si můžete stáhnout ZDE.  
Modul Svět a my
Jedná se o dlouhodobý vzdělávací projekt pro žáky 1. stupně ZŠ. Na-
bízí soustavnější spolupráci s jednou třídou v rámci školního vyučování. 
Žákům jsou představena různá témata z křesťanství, která vhodným 
způsobem jednak doplňují výuku předmětů, ve kterých se o křesťanství 
hovoří,  a jednak přibližují smysl a poslání církve ve světě. Žáci mají 
možnost se seznámit s křesťanským pohledem na uskutečňování míru ve 
světě, s významem kostelů a křesťanských staveb, s životem řeholníků, 
s biblickými příběhy a jejich poselstvím apod. Materiály k tomuto pro-
gramu si můžete stáhnout ZDE.  

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.

http://www.bihk.cz/pastorace/katecheticke-centrum/nove-materialy
http://www.bihk.cz/pastorace/pedagogicke-centrum/svet-a-my


Sešitek je možno zakoupit v Diecézním katechetickém centru v Brně 
nebo objednat tamtéž. 
Cena 10 Kč/kus. Kontakt: kc.brno@biskupstvi.cz. 

Průvodce postní dobou
Brněnské katechetické centrum i letos vydalo brožuru Malý 
průvodce postní dobou, která nabízí pro každý všední den 
citát z Bible a krátký duchovní impulz inspirovaný slovy 
papeže Františka. Cena 5 Kč/kus. Brožury si můžete ob-
jednat ZDE.

Lapbook Půst a velikonoce
Připomínáme, že i v postní době můžete pracovat s oblíbenými lap-
booky. Katechetické a pedagogické centrum diecéze ostravsko-opavské 
nabízí na stránkách www.metodickeinspirace.cz metodický materiál LA-
PBOOK na postní dobu a Velikonoce. Cena je 50 Kč.

Postní nabídka časopisu Duha
Kromě starších nejrůznějších materiálů na postní dobu je aktuální na-
bídkou 
Lapbook – tematický balíček 
Balíček obsahuje dvě lapbookové složky, jednu na téma Desatero, dru-
hou na téma Svátosti. Ve složce formátu A4 najdete volné listy, na 
kterých je v prvním případě připravený příběh o tom, jak Bůh Mojžíšovi 
desatero daroval, text v biblické i moderní podobě, nápady k jeho pro-
mýšlení, aktualizace a mnoho dalších doplňujících činností, v druhém pří-
padě mnoho nápadů, jak procvičit a utřídit znalosti o svátostech Jejich 
rozšíření se meze nekladou! Cena 45 Kč, objednávky ZDE. 
Jen postní doba – tematický balíček  
Obsahuje šest postních čísel z minu-
lých let: Postní doba (s vystřihovánkou 
housenky, Světlo a stín, Smál se Je-
žíš?, Dokážeš se postit?, Postní doba 
– méně spotřebovat, Postní doba – 
méně mluvit. Cena 50 Kč, objednávky 
ZDE. 

mailto:kc.brno@biskupstvi.cz
https://kc.biskupstvi.cz/objednavka-maly-pruvodce-postni-dobou-2021/
https://kc.biskupstvi.cz/objednavka-maly-pruvodce-postni-dobou-2021/
http://www.metodickeinspirace.cz
https://petrinum.com/tematicke-balicky/639-lapbook-tematicky-balicek.html
https://petrinum.com/tematicke-balicky/640-jen-postni-doba-tematicky-balicek.html


AKCE A POZVÁNKY
Online vzdělávací semináře pro mládež
Web Signaly.cz připravil v rámci celoročního projektu digitální evangeli-

zhruba 60 minut a následně bude následovat prostor pro dotazy a vzá-
jemný dialog. Přihlášení probíhá ZDE.

Pouť ke sv. Valentinu trochu jinak
Centrum pro rodinu Pastoračního střediska AP srdečně zve na tradiční 
pouť, která se uskuteční 13. února 2021 v Praze na Vyšehradě, ale vzhle-
dem k současné epidemiologické situaci proběhne trochu jinak, než jak 
tomu bylo v minulých letech.
Připraveno bude netradiční individuální putování po Vyšehradě spojené se 
zastaveními pro zamilované – snoubence i manžele. „Vstoupíte společně 
vstupní branou, projdete se po hradbách, podíváte se na hřbitov,  na-
jdete romantické místo… Celkem vás bude čekat sedm míst, kde si bu-
dete moci udělat památeční fotografii a získáte podněty k partnerskému 
rozhovoru. Na závěr putování budete moci navštívit baziliku sv. Petra 
a Pavla, kde se uchovávají ostatky sv. Valentina.“ 
Podrobnosti a přihlášky ZDE. 

zace vzdělávací semináře pro mládež. 
Semináře jsou zdarma a probíhat bu-
dou online prostřednictvím aplikace 
ZOOM. Každý seminář bude trvat 

https://www.signalyawards.cz/celorocni-seminare/
https://www.apha.cz/novinky/pout-ke-sv-valentinu-trochu-jinak/


Změna termínu Světového dne mládeže v pražské arcidiecézi
V návaznosti na rozhodnutí papeže Františka o změně termínu oslavy 
Světového dne mládeže na diecézní úrovni bychom rádi informovali, že 
v roce 2021 se v naší arcidiecézi setkání mládeže neuskuteční v sobotu 
před Květnou nedělí 27. března, jak bylo původně plánováno, ale v so-
botu před slavností Ježíše Krista Krále 20. listopadu v Salesiánském 
středisku mládeže v Praze-Kobylisích. 

Postní přednáška Anneliese Hechtové
Redakce časopisu Duha zve všechny, které zajímají netradiční způsoby 
přemýšlení a práce s biblickými texty, ať už doma s dětmi, v biblickém 
kroužku nebo při výuce náboženství na online přednášku Zdalipak půst, 
který já si přeji, není toto… Akce se koná v pátek 19. února 2021 
od 20:00 do 22:00. Kurzovné 150 Kč je příspěvkem na honorář. Po 
přihlášení na e-mail redakceduhy@gmail.com obdrží přihlášení účastníci 
podklady k platbě a po úhradě jim bude zaslán odkaz pro připojení k se-
mináři. Přednáška je v němčině s překladem.

Přednáška Výchova dětí ve víře
Nevíte si rady s dětmi v kostele? Nechcete děti odradit a zároveň vám 
záleží na tom, aby ve víře v Boha objevily poklad pro svůj život? Jako 

Postní punkta 2021
Na Youtube kanálu Dominikánská 
8 ZDE bude od Popeleční středy 
17. února do Velikonoc každý den při-
nášeno krátké zamyšlení nad prvním 
čtením daného dne. Každé ráno malý, 
ale určitě zajímavý podnět

mailto:redakceduhy@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCssffFbYumKjs71MwYZ52BQ
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podnět k hledání odpovědí mohou posloužit zkušenosti vlastní i získané 
studiem katecheze s dětmi, které se týkají uvádění dětí do naslouchání 
a četby Písma svatého, modlitby a slavení liturgie.
O své zkušenosti se s vámi podělí v rámci přednášky pořádané Centrem 
pro rodinu Pastoračního střediska AP ThLic. Ing. Marie Zimmerman-
nová Th.D., vedoucí Pedagogického centra Arcibiskupství pražského. 
Přednáška je plánována na neděli 14. března 2021 od 15 do 17 hodin.
Vzhledem k současnému epidemiologickému stavu nebude možné se se-
tkat osobně, a tak je připravována videonahrávka. Podrobnosti a při-
hlášky ZDE.  

Online streamovaná debata Jak dnes slavit neděli?
Platforma Dominikánská 8 ji pořádá 23. února 2021 od 19:30. V debatě 
se hosté dotknou otázek, jakou roli hraje / má hrát ve slavení neděle 
povinnost účasti na mši, jaká očekávání mají lidé s nedělí spojená či jak 
jim můžeme pomoci tato očekávání naplnit. Hosty debaty budou Pa-
vel Hošek, Tomáš Petráček a Vojtěch Prokeš. Moderuje Josef Prokeš. 
Přednáška bude přenášena na Youtube kanálu Dominikánská 8 ZDE.

https://www.apha.cz/novinky/vychova-deti-ve-vire/
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