INFORMACE
Diecézního katechetického centra v Brně
školní rok 2020/2021

duben

č. 8

Milé katechetky, milí katecheté,
v úvodu těchto Informací se s vámi chceme podělit o slova, která papež František adresoval italským
katechetům, ale která mohou platit i pro nás: „Pravá katecheze se neobejde bez svědectví mužů a žen z masa
a kostí. Kdo z nás si nepamatuje alespoň na jednoho ze svých katechetů? Vzpomínám na sestru, která mne
připravovala k prvnímu svatému přijímání. (...) Nesmíme mít strach hovořit jazykem mužů a žen dnešní doby.
(...) Nemějme strach z otázek, ať už jsou jakékoli, z nevyřešených záležitostí, křehkosti a nejistot. Nesmíme se
bát vytváření nových nástrojů. Současná doba vyžaduje inteligenci a odvahu. (...)“ Právě nyní ve
velikonoční době při mších čteme, jak apoštolové vydávali svědectví o Ježíšově zmrtvýchvstání. Často sami
přemýšlíme, jak svědčit o Bohu v rodině, ve farnosti, ve společnosti. Modleme se za sebe navzájem a prosme
Ježíše, aby nás vedl svým Duchem.
Vaši kolegové z Diecézního katechetického centra v Brně

Ohlédnutí za postním projektem
V postní době jsme nabídli farnostem i rodinám projekt V učení u sv. Josefa. Děkujeme
všem, kdo se zapojili. Jsme rádi, když se dozvídáme, že byl projekt realizován. Proto vás
prosíme, pokud jste projekt nějakým způsobem využili, zašlete nám zpětnou vazbu. Vaše
fotografie či doporučení budou pro nás cennou inspirací. Můžete je posílat na mail
<kc.brno@biskupství.cz>. V případě, že se sejde více zajímavých fotografií projektu,
zveřejníme je ve fotogalerii na našich stránkách.

Náš společný domov – blížíme se do finále
Stále je možné se do 24. května 2021 zapojit do projektu Náš společný
domov, věnovaného kráse Božího stvoření, a zaslat nám fotografie vaší
snahy o plnění výzev. Děkujeme všem účastníkům, kteří se zatím zapojili
a fotografie nám zaslali. Na webu <https://kc.biskupstvi.cz> je k dispozici
formulář k nahrání fotografie a také zde jsou podrobná pravidla soutěže.

Prvokomunikanti 2021
Setkání prvokomunikantů s otcem biskupem Vojtěchem v Brně na Petrově se plánuje na
čtvrtek 23. září 2021. Již nyní si můžete tento termín zapsat do svých kalendářů a sdělit
ho případně dětem a rodičům. Bližší informace sdělíme později. Setkání se uskuteční
podle aktuální epidemiologické situace a s tím souvisejících opatření.

Nabídka pomůcek z našeho centra
Pomůcky ke stažení: Na našich webových stránkách <https://kc.biskupstvi.cz> jsou ke stažení
luštěnky, pracovní listy, a další materiály k různým příležitostem. Abyste si materiály mohli
stáhnout či vytisknout, stačí kliknout na obrázky (ikonky) v rubrice Katecheze a výuka
náboženství - Pomůcky ke stažení. Právě jsme aktualizovali téma Velikonoce a přidali nové
téma Sv. Ludmila, od jejíhož úmrtí letos uplyne 1100 let.
Nově jsme přidali i několik témat zpracovaných jako powerpointové prezentace.
Můžete je použít ve výuce náboženství nebo při přípravě na svátosti. Jsou určené jak
k prezenční výuce tak i do on-line hodin. Aktuálně nabízíme tato témata (pro
děti, mládež a dospělé): Panna Maria, Svatá země, Boží stvoření. Další témata budeme
postupně přidávat. K prezentacím je připraven doprovodný text, případně pracovní list
a další aktivity. Vše naleznete opět v rubrice Katecheze a výuka náboženství v záložce
Pomůcky ke stažení,v nové ikonce Powerpointové prezentace.
Pokud máte náměty na zpracování dalších témat, napište nám na <kc.brno@biskupstvi.cz>.
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Památka k 1. sv. přijímání: Upomínkový dvojlist s obrázkem a biblickým
citátem je připraven pro vepsání jména prvokomunikanta, data přijetí
eucharistie, názvu kostela a farnosti. Upomínku nabízíme v bílé a modrozelené variantě, je vyrobena z pevného papíru formátu A4 přeloženého na
půl. Cena 8 Kč.
Duch Svatý – biřmování: Brožura shrnuje různé inspirace ke katechezím pro děti, mládež a dospělé, zvláště
pro biřmovance. Rok vydání 2019, cena 50 Kč.
Pomůcky je možné objednat přes e-mail <kc.brno@biskupstvi.cz>, nebo zakoupit přímo v kanceláři v Brně.

Letní teologický seminář v Brně na Petrově
Letní teologický seminář se uskuteční od pátku 16. července ( 13 až 17:30 h) do sobotního odpoledne 17. července 2021 (9 až 15 h) v Brně v prostorách fary Petrov 9.
Na programu budou opět vybraná témata z morální a systematické teologie, která
přednesou ThLic. Petr Šikula a ThLic. David Ambrož, kněží brněnské diecéze.
Přihlášky a bližší informace zavčas zveřejníme.

Hlavní vedoucí dětských táborů – akreditovaný kurz MŠMT
Víkendový kurz pro budoucí hlavní táborové vedoucí, akreditovaný MŠMT, se uskuteční na faře v Osové
Bítýšce (Diecézní centrum života mládeže Mamre) od 21. do 23. května 2021. Minimální věk účastníků je
18 let. Formulář k přihlášení a další informace jsou zveřejněny na <http://sdruzenipetrov.cz/blog>.

Diecézní ministrantský tábor
Diecézní ministrantský tábor s bohoslovci brněnské diecéze se uskuteční v Diecézním centru života mládeže
Mamre na faře v Osové Bítýšce v termínu od 10. do 17. července 2021.
Program je určen klukům ministrantům na druhém stupni ZŠ. Těšit se mohou na pestrý program. Dotovaná
cena je 1500 Kč za osobu, sleva pro další sourozence je 200 Kč. Počet míst je omezen, je potřeba přihlásit
se včas. Informace a el. přihláška jsou na <http://mladez.biskupstvi.cz/ministranti/diecezni-ministrantsky-tabor>.

Digitalizace?! – on-line fórum náboženského vzdělávání
Katedra Teologické fakulty Jihočeské univerzity zve všechny zájemce na přednáškový
blok o digitalizaci v náboženském vzdělávání, který se uskuteční on-line 19. dubna
2021 od 9 do 16:30 hodin. Během programu vystoupí se svým příspěvkem několik
hostů a bude prostor i na diskuzi ve skupinách. K účasti na přednášce je potřeba se
předem přihlásit přes e-mail <thavel@tf.jcu.cz>. Podrobnější informace o programu
a přednášejících se dozvíte na webu <https://www.tf.jcu.cz> v rubrice Kalendář akcí.

Živé učení podle Ruth C. Cohn – on-line seminář
Redakce časopisu DUHA zve všechny zájemce z řad katechetů studentů, pedagogů i široké veřejnosti na online seminář, při kterém univerzitní profesor Dr. Matthias Scharer z Innsbrucku představí metodu Živého
učení známou pod zkratkou IST (interakce zaměřená na téma). Tento obecný pedagogický koncept, který
vytvořila pedagožka německo-židovského původu Ruth C. Cohn, je úspěšně využíván i při výuce
náboženství a je uznáván v mnoha zemích. Může být proto cennou inspirací pro práci s dětmi a mládeží.
Seminář se koná v pátek 23. dubna 2021 od 20 do 22 hodin. Přihlásit se lze přes e-mail
<redakceduhy@gmail.com>, kurzovné je 150 Kč. Pro zájemce se plánuje na podzim studijní den.

Cestou dvou bratří – XVI. ročník výtvarné soutěže pro děti I. stupně ZŠ, MŠ a ZUŠ
Cílem výtvarné soutěže Cestou dvou bratří je přiblížit dětem kořeny naší kultury a dát
pozitivní příklad pro život v současnosti. Soutěž je sice zaměřená na děti, ale neobejde
se bez aktivní spolupráce rodičů, učitelů, vychovatelů či animátorů, tedy i katechetů. Do
17. května 2021 mohou soutěžící posílat své práce vytvořené podle soutěžních
podmínek určených pro dané věkové kategorie. Letošní ročník je věnován sv. Ludmile,
která byla umučena před 1100 lety. Důležité je uvést kontakt na rodiče dítěte.
Vyhlášení výsledků proběhne 4. července 2021 během Večera dobré vůle na Velehradě. Vítězné práce budou
vystaveny ve Stojanově gymnáziu 4. a 5. července 2021. Na <http://www.velehrad.eu/> je více informací.
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Radosti a bolesti svatého Josefa - mezinárodní výtvarná soutěž
Základní škola a římskokatolická farnost ve Wolinu (Polsko) organizují mezinárodní výtvarnou soutěž
určenou pro žáky mateřských, základních i středních škol. Cílem soutěže je přiblížit papežův apoštolský list
Patris corde, zvláště radosti a bolesti sv. Josefa. Účastníci mají tyto radosti či bolesti výtvarně zpracovat
a naskenovaná díla doručit s přihláškou na e-mail <konkurswolin@gmail.com> do 1. května 2021. 19. května
proběhne vyhlášení výsledků. Pravidla a přihlášku najdete na webu wolinské farnosti <http://parafiawolin.pl>.

Noc kostelů 2021
Zveme farnosti k zapojení se do 13. ročníku Noci kostelů v pátek
28. května 2021. Letošní motto je radostnou oslavou Hospodina
a přírody jako jeho stvořitelského díla: „Přivádíš tmu, NOC se
snese, celý les se hemží zvěří.“ (Ž 104,20)
Na stránkách <https://www.nockostelu.cz/prihlaskakostely> jsou
k dispozici potřebné informace včetně elektronické přihlášky.
Velmi pomůže, když svůj kostel přihlásíte a předpokládaný program uvedete do 20. dubna 2021, aby
byl prostor pro zpracování údajů do plánovaných novin. Dotazy zodpoví i diecézní koordinátorka Noci
kostelů Mgr. Anna Žáková, Ph.D., e-mail <zakova@biskupstvi.cz>, tel. 533 033 278, mobil 721 685 753,
adresa je Diecézní muzeum, Petrov 1, 602 00 Brno.

Talk show pod Petrovem
Po čtyři večery v květnu a v červnu (počínaje 19. květnem) se bude v prostorách zahrad pod Petrovem
v Brně konat talk show s pozvaným hostem. Čtyři setkání jsou naplánována vždy na středu od 19 do 20:30
hodin a jejich cílem je pomoci k odbourání stereotypů a k bližšímu poznání světa křesťanů. Každé setkání je
zaměřeno na konkrétní téma. Jsou to: Křesťan a umění, Mýty o kněžích, Křesťan a vzdělávání, Křesťan
a periferie. Návštěvníci se mohou těšit na brněnského biskupa Pavla Konzbula, moderátorku a básnířku
Ellen Makumbirofa,učitele a spisovatele Jožina Valentu, herce Jardu Tomáše, učitele angličtiny Broňu
Sobotku a další hosty. Talk show je určena široké veřejnosti. Akci pořádá Sdružení Petrov a více se o ní
dozvíte na <http://sdruzenipetrov.cz/blog>.

Projekt Live 4G
Live 4G (Živě pro Boha) je nově se formující evangelizační projekt,
u jehož zrodu je skupina nadšenců (převážně studentů katolických
teologických fakult), kteří na kanálu YouTube i na sociálních sítích
zveřejňují svá videa.
Chtějí zajímavým způsobem pomoci mladým věřících prohlubovat vztah k Bohu, k Božímu slovu
a k církvi. Ve svých videích autoři využívají formy komunikace, které jsou mladé generaci blízké, ale opírají
se přitom o Katechismus katolické církve a o Bibli. V současné době se pravidelně vysílá několik pořadů,
například streamované modlitby chval, cyklus videí Hřešíme s Kubou (autor Jakub Drdla), rozbor biblických
témat s Vojtěchem Baštou a videa jáhna Jiřího Dyčky. Pole působnosti plánují autoři projektu dál rozšiřovat
i na jiné kategorie posluchačů a uvítají proto i nové spolupracovníky či podporovatele. Více na YouTube
kanálech Live 4G a Minuta 4G.

Paprsky světla – aplikace do mobilních telefonů
Aplikace do mobilních telefonů je pokračováním známých Postních kapek 2021 od P. Petra
Hofírka (olomoucká arcidiecéze). Nabízí podněty pro každodenní život s Bohem z různých
volně dostupných křesťanských zdrojů na internetu. Najdete ji ke stažení pod názvem Postní
kapky 2021 - Paprsky Světla, dostupná je v Google Play.

Letní škola liturgiky 2021
Internetový portál Liturgie.cz ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy
a želivským klášterem pořádají další ročník Letní školy liturgiky. Tématem letošního ročníku je Svátost
smíření a pomazání nemocných. Akce je vhodná pro kněze, jáhny i laiky a uskuteční se 20. až 25. července
2021 v klášteře v Želivě. Více informací o přihlašování, programu, ubytování a stravování naleznete na
<http://www.liturgie.cz>.

Informace Diecézního katechetického centra v Brně č.8/2020-21

4

Letní škola Božího slova
Všichni, kdo mají zájem prohloubit své poznání Bible jako Božího
slova, které promlouvá do našich životů, jsou zváni na Letní školu
Božího slova. Tématem letošního 1. ročníku je Boží požehnání vs.
lidská slabost aneb Jak Bible vypráví o životě každého z nás.
Rozebírány budou biblické příběhy o Abrahámovi, Jakubovi a Josefovi.
Programem, který se skládá z přednášek, workshopů, diskusí ve skupinkách a modliteb, provedou P. Josef
Mikulášek a P. Jan Liška. Letní škola Božího slova se uskuteční v Olomouci v budově Arcibiskupského
kněžského semináře od 28. do 31. července 2021. Více informací na <https://katechetiolomouc.cz>.

Papežská misijní díla dětí informují
Papežská misijní díla děkují všem dobrovolníkům za uspořádání tradičních misijních aktivit v roce 2020.
Díky dárcům z celé republiky přispělo Papežské misijní dílo dětí na 80 projektů ve 4 světadílech, 19 zemích,
40 diecézích a podpořilo celkem 78 268 dětí.
V neděli 14. března 2021 slavil papež František bohoslužbu na připomínku 500 let křesťanské víry na
Filipínách. Papežská misijní díla zde v současnosti podporují 4100 dětí. O životě některých z nich vypráví
film Filipínské rugby - hra o život, na který se můžete podívat na <https://kino.misijnidila.cz>. Najdete zde
i jiné zajímavé filmové dokumenty z prostředí misií.
Další informace o činnosti misijních děl jsou nejen na webu <https://missio.cz>, ale i na Facebooku, Twitteru,
Instagramu nebo YouTube kanálu.

Rodina Amoris laetitia
Papež František vyhlásil 19. března 2021 další významné roční téma, a to Rodina Amoris laetitia. Tato
iniciativa by měla vést k připomenutí důležitosti rodiny a k povzbuzení pro všechny, kdo v rodinách žijí. Rok
Rodina Amoris laetitia, který byl vyhlášen také v souvislosti s pátým výročím vydání stejnojmenné papežovy
encykliky, vyvrcholí 10. světovým setkáním rodin v Římě v červnu 2022. Encyklika je ke stažení zdarma
jako e-kniha na webu <https://paulinky.cz>.

Nabídky nakladatelství
Česká biblická společnost v měsíci dubnu nabízí velmi výrazné slevy na různá, vydání Nového zákona.
V nabídce je kromě jiného i vodě odolný Nový zákon – Bible do nepohody a také vícejazyčná vydání
novozákonních textů. Aktuální nabídku slev najdete na <https://bibleshop.cz/akce>.
Paulínky: Expedice Bible, základní výbava – Kniha od Anny Mátikové je
srozumitelným a čtivým průvodcem po neznámé krajině Bible a jinými slovy by se
mohla jmenovat: „Co jste chtěli vědět o Bibli, a báli jste se zeptat, protože víte, že byste
to měli už dávno vědět.“
Zajímavá je také nabídka křesťanských beletrií pro mládež. Například kniha Přízrak
z Kolosea zavede čtenáře do prostředí starověkého Říma, kde se odehrává napínavý
příběh tří mladých přátel. Ti, ač sami nevěřící, se rozhodnou pomoci zraněnému
křesťanovi Paulovi, a tím se zapletou do velkého dobrodružství, ve kterém jde i o život.
Více o nabídce nakladatelství na <https://paulinky.cz>.
Karmelitánské nakladatelství:YouCat – Svátost smíření – Třetí dotisk průvodce svátostí
smíření pro mladé lidi jde k jádru toho, co zpověď znamená. Více na <https://ikarmel.cz>.
Cesta: O Ludmile – Autorka Kateřina Šťastná napsala tuto knihu nejen pro babičky a jejich
vnoučata. V knize vypráví příběh první české světice, babičky sv. Václava, a popisuje celý
Ludmilin život včetně nových historických zajímavostí. Text je obohacen o vitrážové
ilustrace Františky Vandasové, rok vydání 2019. Více o aktuální nabídce na
<https://cestabrno.cz>.
Lidové noviny: Ludmila, kněžna a světice – Pětiset stránková kniha Jakuba Izdného a kolektivu je
přehledným souhrnem poznatků o Ludmile, její době, ale také o jejím „druhém životě“, který vstupuje již do
dvanáctého století svého trvání. Více na <https://nln.cz>.
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