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

Ježíš vlídně vyzývá: „Pojďte všichni na opuštěné místo a chvíli si odpo-
čiňte“ (v. 31). Zve nás k odpočinku.
Ježíš nám přitom dává cenné poučení. Ačkoli se raduje, když vidí své 
učedníky šťastné díky zázrakům a kázání, nezdržuje se pochvalami a otáz-
kami, ale zajímá se o jejich tělesnou a vnitřní únavu. A proč to dělá? Chce 
je totiž varovat před nebezpečím, které vždy číhá i na nás: před nebez-
pečím, že se necháme strhnout šílenstvím konání, že se chytíme do pasti 
aktivismu, v němž jsou nejdůležitější výsledky a pocit, že jsme absolutními 
protagonisty. Jak často se to v církvi stává: jsme zaneprázdnění, spěcháme, 
myslíme si, že všechno závisí na nás, a nakonec riskujeme, že Ježíše zane-
dbáme a vždy se budeme stavět do centra. Proto zve své učedníky, aby si 
na chvíli odpočinuli s ním. Není to jen tělesný odpočinek, ale také odpoči-
nek srdce. Protože nestačí jen „vytáhnout zástrčku“, ale musíme si opravdu 
odpočinout. A jak se to dělá? K tomu se musíme vrátit k jádru věci: za-
stavit se, ztišit se, modlit se, abychom nepřecházeli z pracovního shonu 
do shonu prázdnin. Ježíš se nevyhýbal 
potřebám davu, ale každý den se před 
vším ostatním uchýlil do modlitby, do 
ticha, do důvěrného vztahu s Otcem. 
Měla by nás provázet tato jeho vlídná 
výzva - odpočiňme si na chvíli. Dejme 
si pozor, bratři a sestry, na výkonnost, 
zastavme zběsilý spěch, který diktuje 
naše plány. Učme se zastavit, vypnout 
mobilní telefon, kontemplovat přírodu, 
obnovovat se v dialogu s Bohem.

(Promluva papeže Františka před polední modlit-
bou v neděli 18. července, www.vaticannews.va)



AKTUALITY
FORMAČNÍ DEN PRO KATECHETY A UČITELE NÁBOŽENSTVÍ 
S POŽEHNÁNÍM DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU!

Sobota 25. září 2021 
Poutní areál u kostela Panny Marie Vítězné – Praha, Bílá Hora

V letošním roce jsme se rozhodli (i z důvodů stále trvající epidemiolo-
gické situace) obnovit setkávání „na pouti“ a pozvat vás na první for-
mační den mimo obvyklý prostor. Setkáme se proto v poutním areálu na 
Bílé Hoře a věnovat se budeme tématu Jak se vydat na pouť s dětmi 
– katechetické aktivity pod širým nebem a také sdílení zkušeností z mi-
nulého školního roku.
Pojďme se společně sdílet o své zkušenosti a nabídky, získat nové inspi-
race a vzájemně se za sebe modlit!
Přihláška a organizace: Vzhledem k tomu, že našimi hostitelkami budou 
sestry benediktinky z komunity Venio, které by rády znaly přibližný počet 
účastníků, vás prosíme, abyste se na formační den opět přihlašovali po-
mocí elektronického formuláře ZDE. Přihlašujte se, prosím, do 17. září 
2021. 
Příspěvky ke společnému stolu jsou vítány!
Předběžný program:
• 9:00–10:00     Duchovní impulz 
• 10:00–10:30    Přestávka na kávu
• 10:30–11:30   Jak se vydat na pouť s dětmi (podněty pro kateche-

tické aktivity v terénu)
• 11:30–13:00   Přestávka na oběd 

(+ možnost prohlídky areálu včetně 
okolí – jednáme o možnosti ko-
mentované prohlídky) 

• 13:00–14:30   Skupinky  na téma 
„Výuka v době covidu“

• 14:30–15:15   Mše svatá s požeh-
náním katechetů do nového škol-
ního roku.

Podrobné informace sdělíme v zářijo-
vém čísle AIKu!

https://katechete.apha.cz/novinky/formacni-den-pro-katechety


WEBOVÉ STRÁNKY STŘEDISKA
V následujícím školním roce přesouváme veškerý informační systém de-
finitivně na naše nové webové stránky, 
proto si, prosím, uložte jejich adresu 
https://katechete.apha.cz/
Upozorňujeme, že stránky ZDE na 
webu Arcibiskupství pražského slouží 
výhradně k informování veřejnosti, ni-
koliv pro službu katechetům.
A kromě informací a možnosti přihlásit 
se na jednotlivé akce na vás v sekci 
Materiály čeká už více než 500 nej-
různějších pomůcek, prezentací a ob-
rázků!

ONLINE SETKÁNÍ „JAK SE PŘIPRAVIT NA ŠKOLNÍ ROK?“
Srdečně zveme všechny zájemce – začátečníky i zkušené katechety – na 
malé setkání, kde si připomeneme, jak připravit úspěšný start do nového 
školního roku. Popovídáme si nejen o přípravě ročního plánu a jednotlivé 
hodiny, ale i o aktuálních předpisech, přihláškách, dalších administrativ-
ních náležitostech a o místech, kde lze získat inspiraci nebo materiály.
V online prostoru se setkáme 15. září 2021 od 17:30 do 19:00.
Přihlášky do 13. září 2021 ZDE. 

SEMINÁŘ „PREVENCE VYHOŘENÍ“
Doufáme, že nám tento dlouho odkládaný seminář epidemiologická situ-
ace už dovolí realizovat, a proto na něj srdečně zveme všechny katechety 
a učitele náboženství! Seminář se koná v sobotu 23. října 2021 od 9:00 
do 13:00 v budově KTF UK, Thákurova 3, Praha 6. 
Lektorka: Ing. Mgr. Marie Nováková, která se dlouhodobě věnuje lekto-
rování, prevenci, rodinnému a vztahovému poradenství, koučinku a tera-
pii (web ZDE)
Maximální počet účastníků: 30 
Příspěvek na kurz: 150 Kč (závazně přihlášeným pošleme bližší infor-
mace) 
Přihlášky do 10. října 2021 ZDE 
Anotace: Dlouhotrvající zátěž může mít své důsledky ve všech rovinách 
naší osobnosti, v rovině tělesné, duševní, duchovní… 

https://pastorace.apha.cz/nabozenstvi-pro-deti/
https://katechete.apha.cz/novinky/jak-se-pripravit-na-skolni-rok
https://marienovakova.cz/
https://katechete.apha.cz/novinky/seminar-prevence-vyhoreni


Máme zodpovědnost nejen za svět, ale také sami za sebe. Naše tělo je 
chrámem Ducha sv., jsme dětmi Božími, kterým byla zvěstována ra-
dostná zvěst evangelia a jsou povolány k šíření této radosti. 
Život přináší své těžkosti a vždy je lépe předcházet než řešit kritické situ-
ace. Jsme-li sami v krizi, obvykle nebýváme dobrými průvodci a podporou 
ostatních, spíše zátěží. 
Syndrom vyhoření postihuje lidi s velkými ideály, lidi s velkým nasazením 
pro druhé, zejména ty, kdo pracují v pomáhající profesi. 
Seminář prevence vyhoření bude malým zastavením, možná výzvou 
k větší péči o sebe, k zavedení preventivních opatření, nebo jen výzvou 
k pozornosti té z bytostí, kterou nám Bůh svěřil do speciální péče, tou 
jsme my sami. 
Boží Láska nás učí pozornosti a laskavosti, k druhým, světu, ale také k sobě.

KATECHETICKÝ KURZ 2021–2023
Ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou vyhlašujeme nový běh 
dvouletého katechetického kurzu. Prosíme vás, abyste povzbudili a pod-
pořili všechny, které považujete za perspektivní pro katechetickou službu, 
s níž máte zkušenost, a kurz jim doporučili. Připomínáme, že může jít 
i o takové křesťany, kteří nyní mají čas na soustavnou formaci, i když se 
nebudou věnovat katechezi ihned po absolvování kurzu, a přitom mohou 
být perspektivní v delším časovém horizontu. 
Podmínky k přijetí do kurzu: 
• Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, studijní předpoklady
• Předpoklady ke katechetické službě (osobnostní a křesťanská zralost, 

dobrá pověst, pedagogické schopnosti)



• Plné společenství s katolickou církví (včetně svátostné praxe)
• Přijetí všech iniciačních svátostí (křest, biřmování, eucharistie)
• Základní náboženské znalosti
Bližší informace o cíli kurzu, jeho časovém a obsahovém plánu, přihlášce 
(do 12. září 2021) a úhradě poplatků naleznete ZDE.

SRPNOVÉ TERMÍNY AKREDITOVANÝCH KURZŮ PRO PEDA-
GOGY – 1100. VÝROČÍ ÚMRTÍ SVATÉ LUDMILY 
Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského vypsalo nové termíny 
kurzů pro pedagogy základních a středních škol, jejichž obsah je zaměřen 
na tvorbu výukových hodin a žákovských projektů při příležitosti 1100. 
výročí úmrtí svaté Ludmily. Účastníci kurzů získají přístup k připraveným 
materiálům včetně metodické příručky. Kurzy jsou otevřené i pro kate-
chety a zájemce, kteří pracují s dětmi a mládeží. 
Termíny kurzů: 
• 24. srpna od 9:00 do 12:30 on-line (kurz pro pedagogy základních 

škol) 
• 24. srpna od 14:00 do 17:30 on-line (kurz pro pedagogy základních 

i středních škol)
• 30. srpna od 13:30 do 17:00 on-line (kurz pro pedagogy základních 

i středních škol)
• 31. srpna od 14:00 do 17:30 prezenční forma (kurz pro pedagogy 

základních i středních škol)
Garant programu: ThLic. Ing. Marie Zimmermanová, Th.D. 
Poplatek: 150 Kč/účastník
Přihlášky a další informace: www.vychova-hodnoty.cz/aktualne

https://www.czv.ktf.cuni.cz/CZVKTF-117.html
https://www.vychova-hodnoty.cz/aktualne/


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

které nás učí poznávat tajemnou Boží lásku. (Mládež, dospělí) Bližší 
informace ZDE.

a doprovázejí ji pěkné snímky z různých míst naší země. Určena je pře-
devším těm, kdo do kostela vstupují s pocitem nepatřičnosti nebo mají 
strach, že by se ztrapnili. Jak se píše uvnitř, „není se čeho bát, nic vám 
nehrozí. Pravděpodobně nevzplanete ani nezblbnete. Nebudete ani první, 
ani poslední, kteří sem občas zabrousí, ač třeba nejsou věřící. Kostely 
jsou otevřené všem, kdo hledají klid, pokoj, oddych nebo přicházejí jen 
ze zvědavosti.“ (Pro hledající – doprovázející) Bližší informace ZDE. 

osudu a vnitřní konflikty, znovu vstát a jít vstříc dalšímu dni. Skutečné 
příběhy hlavních hrdinů jsou hluboce lidské a osobní. Mohou se různým 
způsobem dotknout každého z nás. (Dospělí, katecheté) Bližší informace 
ZDE.

Jiří Macháně: Kostel: návod k použití 
Publikace seznamuje široký okruh zájemců s tím, kde se 
co vyskytuje v katolickém kostele, jak se v kostele chovat 
a co se v kostele obvykle děje. Je napsána živým jazykem 

Les Miller: Co se děje ve svátostech? 25 otázek a odpovědí
Co je na svátostech svatého? Proč se křtí také nemluv-
ňata? Co to znamená někoho biřmovat? Co říká katolická 
církev o rozvodu? Proč mohou být kněžími pouze muži? 
A  co mám dělat, když se bojím jít ke zpovědi? Kanad-
ský učitel náboženství Les Miller předkládá pětadvacet od-
povědí na některé otázky, které si lidé kladou ve vztahu 
k sedmi svátostem – důležitým okamžikům lidského života, 

Edmond Prochain: Anděl strážný jde do školy
Cílem knihy je především přiblížení psychoterapie veřejnosti 
a umožnění orientace v tom, co může psycholog/terapeut 
nabídnout nejen dospívajícím v krizi. Sára a Matyáš, dva 
z vícera hlavních hrdinů, se stávají statečnými bojovníky, 
kteří se, okolnostem navzdory, staví k životu čelem. Snaží 
se, byť často s vypětím všech sil a bez ohledu na rány 

https://eshop.cirkev.cz/knihy/co-se-deje-ve-svatostech_9725
https://eshop.cirkev.cz/knihy/co-se-deje-ve-svatostech_9725
https://eshop.cirkev.cz/knihy/kostel-navod-k-pouziti_9690
https://eshop.cirkev.cz/knihy/kostel-navod-k-pouziti_9690
https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Andel-strazny-jde-do-skoly.html
https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Andel-strazny-jde-do-skoly.html


NAŠE NOVÉ MATERIÁLY
Nově jsme připravili šestnáctidílný cyklus pomůcek pro děti mladšího 
školního věku:
Na cestě za Ježíšem
• Cyklus je určen pro děti od 1. do 3. třídy.
• Na základě tohoto programu se děti seznámí v průběhu jednoho 

školního roku s osobou Ježíše Krista, přičemž mohou aktivně rozvíjet 
živý vztah s ním a být hlouběji uváděny nejen do příběhů evangelií, 

tém oceňování menších skupin dětí. 
Cílem je v průběhu roku získat spolu 
se svou družinou celý erb a čestný titul 
– a k tomu přispěje každý svým dílem! 
Hru budete moci vyhledat pod jejím 
názvem ZDE. 

Dále na webu můžete jako novinky 
najít nové soubory luštěnek k tématu 
Eucharistie, Svatý Pavel, Svatý Do-
minik a Svatá Ludmila. Na ZDE za-
dávejte do filtrování Druh: Luštění 
a v klíčových slovech (abeceda nahoře 
na stránce) heslo Eucharistie, Pavel, 
Dominik nebo Ludmila. 

ale i do společenství věřících. Ka-
ždá katecheze zahrnuje úvodní ak-
tivitu, barevnou i černobílou verzi 
pracovního listu, poznámky pro 
katechetu, návrhy pro společnou 
modlitbu a potřebné přílohy. 

• Z témat vybíráme např. kate-
cheze s tématy Náš den s Ježíšem 
(Celý den, Jakou hru hrajeme), Modlitba (Říkám ti tatínku, Slova 
a mlčení) nebo Ježíšova veřejná činnost (Ježíš, milosrdenství Otce 
a Místo v první řadě).

• Všech šestnáct katechezí najdete na samostatné stránce ZDE.  

Na konci srpna bude na webových stránkách dostupná celoroční hra 
Všichni máme svůj erb – jednoduchý a všestranně aplikovatelný sys-

https://katechete.apha.cz/materialy/materialy-ke-stazeni
https://katechete.apha.cz/materialy/materialy-ke-stazeni
https://katechete.apha.cz/materialy/cykly-pomucek/na-ceste-za-jezisem


Výběr z našich materiálů bude rovněž dostupný na webu deti.vira.cz, 
konkrétně na nové stránce Z výuky, která nahradila loňskou Katechezi 
v karanténě. Sloužit má zejména rodičům, kteří budou své děti vzdělávat 
z nejrůznějších důvodů doma, ale pro inspiraci i všem ostatním. Stránky 
najdete ZDE. 

NOVÉ MATERIÁLY OSTATNÍCH AUTORŮ

Příběhy Starého zákona – biblické scénky
Brněnské Katechetické centrum připravilo nový sešit for-
mátu A4; ten obsahuje 34 textů ke krátkým scénkám pro 
děti a mládež, které připomínají důležité události i postavy 
z dějin vyvoleného národa. Příběhy začínají povoláním Ab-
raháma, uzavírá je příběh o proroku Jonášovi. Autorkou 
textů je Monika Lepková. Scénky jsou vhodné k různým 

příležitostem, například ke mši svaté s účasti dětí. Součástí publikace 
je také kopírovatelná sada 34 malých obrázků. Cena sešitu je 100 Kč. 
Objednat je možné přes e-mail kc.brno@biskupstvi.cz. 

Představení příručky „Kněžna Ludmila“ 
Pedagogické centrum AP připravilo metodickou příručku 
Kněžna Ludmila pro pedagogy základních a středních škol. 
Publikace obsahuje informace, které pedagogové mohou 
využít pro přípravu vyučovacích hodin. V prvních kapito-
lách představuje život kněžny Ludmily a zasazuje jej do do-
bového kontextu. Obsahem dalších kapitol je představení 

„druhého života“ kněžny, tedy projevů úcty ke světici, zvláště v podobě 
uměleckých děl, a také míst, se kterými je Ludmila spojena. V závěrečné 
kapitole příručka obsahuje stručný popis didaktických materiálů pro žáky 
základních i středních škol. 
Příručku je možné získat v e-shopu Pastoračního střediska za 45 Kč, 
nebo zdarma při osobním odběru po předchozí domluvě na Pedagogic-
kém centru v Jindřišské 30 – kontakt: pgcentrum@apha.cz, případně na 
našem středisku v Thákurově, rovněž po předchozí domluvě.

https://deti.vira.cz/z-vyuky
https://kc.biskupstvi.cz/publikace-pribehy-stareho-zakona-x/
mailto:kc.brno@biskupstvi.cz
https://eshop.apha.cz/knezna-ludmila_p7478
mailto:pgcentrum@apha.cz


Svatoludmilské prázdninové tipy

Prázdninová putování za svatou Ludmilou 
Na návrzích výletů spolupracuje Spolek Svatá Ludmila 1100 spolu s por-
tálem Kudyznudy.cz. Na interaktivní mapě ZDE najdete seznam tipů, 
kam se vypravit – stačí rozkliknout dané svatoludmilské místo. Můžete 
poté vložit fotografii a krátký komentář. Nejzajímavější příspěvek ocení 
spolek každý měsíc drobnou cenou se svatoludmilskou tématikou.

S aplikací Loxper za svatou Ludmilou
Jak se stát součástí interaktivního po-
znávání svaté Ludmily? Vydejte se na 
Tetín a stáhněte si aplikaci, kde na-
jdete trasu „Svatá Ludmila“. Dále se 
už jen řiďte pokyny. Projdete se po 
Tetíně a poznáte příběh svaté Ludmily, 
kněžny a babičky sv. Václava. Budeme 
vám vyprávět o jejím životním osudu 
a také době. Dozvíte se ale i řadu 
dalších tetínských zajímavostí. Další 
trasy o svaté Ludmile najdete v Praze 
a středních Čechách. 
Aplikaci ke stažení a trasu najdete 
ZDE.

Pátrací hra o svaté Ludmile on-line
Když bude o prázdninách pršet, můžete se za svatou Ludmilou vydat 
online! Hra, při které je potřeba kurzorem myši prohledat fotografii, 
splnit úkoly na ní ukryté a získat slova do závěrečné tajenky, byla rovněž 
vytvořena k 1100. výročí úmrtí svaté Ludmily. Je vhodné ji spouštět 
spíše z počítače, prohledávání fotografie na mobilním telefonu není příliš 
komfortní.
Hra vytvořilo pomocí volně dostupných on-line výukových aplikací na 
internetu a Google nástrojů Katechetické centrum brněnské diecéze. Hru 
lze spustit z odkazu ZDE. 
 

https://www.kudyznudy.cz/svataludmila
https://www.loxper.com/svata-ludmila-tetin
https://sites.google.com/view/ptrac-hra-o-sv-ludmile/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka


AKCE A POZVÁNKY
Kurz Bibliodrama
Katolická teologická fakulta UK připravila v rámci vzdělávání pro veřej-
nost kurz bibliodrama. Seznámíte se zde s jednou z interaktivních krea-
tivních metod práce s biblickým textem, jež využívá postupů zážitkové 
pedagogiky, skupinové práce a biblické 
exegeze. 
Garant a vyučující: doc. PhDr. Mireia 
Ryšková, Dr. theol. a Bc. Radka Zema-
nová
Počet hodin: 16 (2 celodenní setkání)
Výuka: Dva celodenní workshopy o so-
botách, jejichž termíny v rámci zimního semestru (říjen–prosinec 2021) 
budou upřesněny.
Počet účastníků: 10–15. V případě, že se kapacita kurzu nenaplní, tj. 
nebude zapsáno 10 účastníků, bude částečně možné se zúčastnit kurzu 
Bibliodrama I nebo Bibliodrama II, který je součástí standardního studia.
Osvědčení: Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvo-
vání programu, pokud se účastnili min. 2/3 přednášek.
Podrobné informace a přihlášky: ZDE

Kurz duchovního doprovázení 2021–2022
V příštím akademickém roce se na Cyrilometodějské teologické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci opět uskuteční kurz duchovního do-
provázení. Je určen kněžím, řeholním osobám a laikům, kteří se angažují 
v oblasti duchovního doprovázení nebo se na tuto službu chtějí připravit.

https://www.czv.ktf.cuni.cz/CZVKTF-116.html


Teoretická část je otevřená širokému okruhu zájemců a poslouží i všem, 
kdo chtějí prohloubit svůj duchovní život. Je nutné se do ní přihlásit přes 
portál Celoživotního vzdělávání (ZDE) do 20. září 2021.
Podmínkou pro přihlašování a přijetí do praktické části je absolvování 
teoretické části kurzu. Kapacita praktické části je limitovaná na dvacet 
dva účastníků, účastníci tedy budou vybírání na základě informací uvede-
ných v přihlášce. Více informací včetně způsobu přihlášení na webových 
stránkách www.doprovazeni.cz.

Misijní setkání dětí pražské arcidiecéze 
Papežská misijní díla zvou na tradiční setkání, které se uskuteční 2. října 
2021 (10:00–15:30) v Tismicích 
u  Českého Brodu. Budeme putovat 
do nádherného románského kostela 
k Panně Marii a se sv. Václavem pů-
jdeme za našimi slovanskými předky. 
Rámcový program: v 10:00 začneme 
mší svatou, poté bude následovat 
společné setkání u oběda z vlastních 
zdrojů, odpolední dobrodružná cesta 
k nedalekému slovanskému hradišti 
s překvapením a ukázka restaurátor-
ských prací. 
Kvůli lepší organizaci budu ráda, po-
kud se mi účastníci přihlásí na e-mail 
misie.praha@seznam.cz, napíší přibližný počet dětí a jejich věk a nahlásí 
i doprovázející dospělé a kontaktní osobu. Jim pak zašlu bližší informace. 

Na všechny se těší SM Angelika SCB, arcidiecézní ředitelka PMD

Foto: Tomáš Ježek ‒ Člověk a víra (str. 2, 10); P. Vojtěch Kodet, O.Carm. 
(str. 1, 4, 10); Jakub Šerých ‒ Člověk a víra (str. 11); https://unsplash.com/ 
(str. 5)

https://czv-up.upol.cz/
http://doprovazeni.cz/
mailto:misie.praha@seznam.cz
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