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Milé katechetky a milí katecheté, 

každý vztah, pokud není povrchní, nás zasahuje a proměňuje. Musíme respektovat svobodu toho druhého, 

učíme se vnímat tajemství jeho života a vypořádat se i s faktem, že je odlišný. Vztahem s druhým člověkem 

se učíme něčemu i o nás samých, o naší svobodě, o tom, co je v nás nepoznané a nevyzpytatelné. Začínáme 

školní rok. Budou nám svěřeny děti i dospělí, navážeme vztahy, a to je příležitost i pro náš osobní růst, ale 

nejen to. Svou službu stavíme na vztahu s Bohem, jehož krásným vyjádřením je modlitba. V ní poznáváme 

Boha, jeho svobodu a tajemství. Musíme se smířit s tím, že nám stále uniká, že je odlišný, přesahuje nás a stále 

nás překvapuje. Bůh je nám ale taky nablízku a nikdy nás neopouští. 

Přeji vám všem krásný a požehnaný nový školní rok 2021/2022 a modlím se za 

to, ať náš vztah s Bohem i naše vztahy s druhými lidmi jsou příležitostí k našemu 

zrání a přináší nám radost ze služby. Ze srdce vám všem žehnám.  

 ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí DKC 

Poděkování kolegyni Ritě Konzalové 

Naše milá kolegyně, Mgr. Rita Konzalová, ukončila k 30. červnu 2021 pracovní 

poměr na biskupství a odešla do důchodu. I nadále však bude s katechetickým 

centrem spolupracovat na projektu Vstupy do škol a Mentoringu pro katechety. 

Ritě děkujeme za všechny roky služby pro katechety a lektory Vstupů do škol, 

přejeme vše dobré a těšíme se na další společně prožité chvíle.  

 ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí DKC 

Katecheté brněnské diecéze na Facebooku 

V červnu jsme založili na Facebooku novou skupinu s názvem Katecheté 

brněnské diecéze. 

Cílem této skupiny je usnadnit komunikaci mezi katechety a katechetic-

kým centrem. Skupina slouží jako místo pro zveřejnění důležitých 

sdělení a také jako neformální prostor pro osobní postřehy z katechetic-

kého prostředí a pro vzájemné duchovní obohacení. 

K zapojení se je potřeba mít na internetovém portálu Facebook svůj profil, vyhledat si zde název skupiny 

Katecheté brněnské diecéze a kliknout na tlačítko Přidat se ke skupině. Za rozšíření povědomí o nově vzniklé 

skupině budeme rádi. 

Prvokomunikanti 2021 

Setkání prvokomunikantů s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem plánujeme na čtvrtek 

23. září 2021 od 10 do 14:30 hodin (od 9 hodin bude registrace přihlášených skupinek 

na Petrově). Setkání je určeno dětem, které přistoupily k prvnímu svatému přijímání ve 

školním roce 2020/2021 nebo na podzim 2021. Zúčastnit se mohou i děti, které byly 

u prvního svatého přijímání ve školním roce 2019/2020, ale z důvodu pandemie se 

loňského setkání nemohly zúčastnit. Na našem webu <https://kc.biskupstvi.cz> najdete 

pozvánku ke stažení a elektronickou přihlášku. Přihlásit skupinku ze své farnosti je 

možné do 15. září 2021. 

Zodpovědnost za děti a jejich doprovázení během celého dne je na dospělých, kteří s nimi přijedou. Zástupcům 

přihlášených skupin napíšeme zavčas e-mail s aktuálními informacemi. Kontakt pro eventuální dotazy: Marie 

Špačková, tel. 533 033 227, e-mail: <spackova@biskupstvi.cz>. 

https://www.facebook.com/groups/390939832179405
https://kc.biskupstvi.cz/
mailto:spackova@biskupstvi.cz
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Kurz Katecheta 2021/2022 

V říjnu 2021 bude opět zahájen Kurz Katecheta. Jednoletý vzdělávací kurz, jehož 

organizátorem je Diecézní katechetické centrum v Brně, je určen všem zájemcům, 

kteří chtějí po dohodě s duchovním správcem pomáhat v pastorační činnosti ve 

farnosti, hlavně ve farní katechezi dětí, mládeže či jiné věkové skupiny.  

Kurz je rozvržen do 14 sobot (soboty od 9 do 15 hodin) a bude probíhat v Brně 

(pravděpodobně na Petrově). První setkání bude 2. října. Cena kurzu je 1200 Kč (za 

celý kurz). Přihlášky je možné podávat do 12. září 2021. Formulář přihlášky ke 

stažení a další informace najdete na našem webu <https://kc.biskupstvi.cz>. 

Informace podá také Marie Šumberová, e-mail <sumberova@biskupstvi.cz>, tel. 533 033 247. 

Projekt Vstupy do škol ve školním roce 2021/2022 

Cílem projektu Vstupy do škol je představovat ve školách, převážně základních, témata 

spojená s křesťanstvím. Snažíme se předat žákům a studentům poselství křesťanských 

svátků, seznámit je s významnými postavami křesťanství a také s křesťanskými symboly 

a hodnotami. Všechny nabízené výukové programy jsou v souladu s Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV) a prezentují je lektoři 

proškolení v našem katechetickém centru. 

V novém školním roce budeme pokračovat ve vzdělávání lektorů. Zveme také nové zájemce o tuto službu 

na lektorské semináře pořádané během celého školního roku. Letošní novinkou bude program k výročí 

sv. Ludmily Odkaz českých světců – svatá Ludmila 1 100 let. Termíny všech seminářů budeme zveřejňovat na 

webových stránkách katechetického centra <https://kc.biskupstvi.cz> v rubrice Vstupy do škol. 

Mentoring – nová služba pro katechety naší diecéze 

Osobní doprovázení a rozvoj (neboli mentoring) v oblasti katechetické 

služby je cesta podpory, která pomáhá rozvíjet se. Odehrává se rozhovorem 

mezi katechetou a mentorem v atmosféře důvěry a osobního přístupu. 

Mentor naslouchá, nedává nevyžádané rady ani úkoly, ale pomáhá 

katechetovi hledat řešení a také příležitosti. Setkání má pevnou strukturu, 

trvá hodinu, s možností dalších navazujících rozhovorů, vždy na míru potřeb 

katechety. Mentoři mají akreditaci MŠMT. Setkání jsou zdarma. 

Další informace a kontakt na mentorky na <https://kc.biskupstvi.cz>. 

Setkávání katechetů ve školním roce 2021/2022 

Za všechny katechety je každý první čtvrtek v měsíci slavena v katedrále mše svatá. V letošním roce se mohou 

katecheté naší diecéze setkávat v Brně při těchto příležitostech: 

16. října 2021 Kreativní přístupy k Bibli –  tvořivou práci s Biblí představí Dr. Anneliese  

 Hecht, lektorka Biblického díla ve Stuttgartu, od 9 do 15 hodin, sál Petrov 2. 

 Seminář pořádáme ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity, 

 překlad z němčiny zajištěn. 

6. listopadu 2021 Diecézní setkání katechetů v Brně –  bližší informace budou včas zveřejněny. 

19. února 2022  Jak hlásat evangelium v současné společnosti – přednáší ThLic. Josef Prokeš, 

 od 9 do 14 hodin, Petrov. 

2. května 2022 Modlitba při katechezi dětí -– ThLic. Tomáš Koumal, od 17 hodin, Petrov 2. 

15. – 16. července 2022 Letní teologický seminář – farní sál, Petrov 9. 

Podrobné informace budou zveřejňovány na našem webu <https://kc.biskupstvi.cz>. 

Nabídka pomůcek z našeho centra  

Malé otázky pro velké znalce: Témata třech sešitků se znalostními kvízy jsou: Starý 

zákon, Nový zákon, Ježíš Kristus. Každý ze sešitků obsahuje celkem 130 otázek. Při 

své práci nebo pro osobní potřebu je využijí kněží, katecheté, učitelé náboženství 

a další zájemci. Kvízy jsou vhodné pro žáky II. stupně ZŠ, mládež nebo dospělé. 

Většina otázek je doplněna o biblické citace, pomocí nichž si čtenář (luštitel, 

žák) může konkrétní biblické texty dohledat a přečíst si je v širším kontextu. 

https://kc.biskupstvi.cz/
mailto:sumberova@biskupstvi.cz
https://kc.biskupstvi.cz/
https://kc.biskupstvi.cz/
https://kc.biskupstvi.cz/
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Moje nedělní album (cyklus B/C): Každá strana sešitku je věnována jedné neděli 

nebo slavnosti, které jsou uspořádány v souladu s aktuálním liturgickým kalendářem. 

Cena je 12 Kč. 

Samolepky: Slouží k nalepování do sešitku Moje nedělní album, jsou 

seskupeny na jednom listu A4. Cena je 10 Kč. 

Náměty k promluvám pro děti (cyklus B/C): Při mších svatých 

s účastí dětí je možno inspirovat se touto brožurkou, cena je 50 Kč. 

Pomůcky je možné objednat přes e-mail <kc.brno@biskupstvi.cz> nebo zakoupit přímo v naší 

kanceláři v Brně, Petrov 5. 

Naše pomůcky na webu k tématu sv. Ludmila  

V září uplyne 1100 let od umučení sv. Ludmily, patronky naší vlasti. K tomuto tématu 

naleznete na našich stránkách různé katechetické materiály. 

Pomůcky ke stažení: Po rozkliknutí obrázku sv. Ludmily najdete 

pracovní listy k vytištění, náměty a další odkazy. Ikonka Powerpointové 

prezentace obsahuje prezentaci o sv. Ludmile s doprovodným textem. 

Pátrací hra o sv. Ludmile on-line: Hra, při které je potřeba kurzorem 

myši prohledat fotografii, splnit úkoly na ní ukryté a získat slova do závěrečné tajenky, 

byla vytvořena pro starší děti, mládež a zvídavé dospělé. Je vhodné ji spouštět spíše z počí-

tače. Hru spustíte na prokliku zde.  

Noemova archa k zapůjčení 

Pro mše s účastí dětí nabízíme k zapůjčení katechetické materiály k tématu 

Zvířátka v Bibli, které využívala farnost ve Slavkově. Jedná se o pevnou desku 

s namalovanou Noemovou archou (rozměry 205 x 130 cm) a háčky pro 

zavěšení obrázků zvířátek. K arše je možné zapůjčit pojízdný stojan a složku 

s obrázky zvířátek a katechezemi, které původně zpracoval P. Pavel Kafka, 

ale byly upraveny a rozšířeny P. Milanem Vavrem pro potřeby jeho farnosti. 

Vše je možné si prohlédnout u nás v kanceláři (Petrov 5), pro odvoz archy je 

nutné zajistit si větší vozidlo. 

Nová učebnice náboženství z Olomouce pro děti od 9 do 12 let  

Olomoucké Centrum pro katechezi letos vydalo publikaci Na cestě s Božím lidem. Tato 

učebnice náboženství pro spojené ročníky dětí od 9 do 12 let přibližuje biblický Starý zákon 

a snaží se najít souvislost mezi starozákonními příběhy a současným životem dětí. Jedná se 

o již druhou vydanou učebnici pro tuto věkovou kategorii. Informace o možném objednání 

učebnic zjistíte na <https://katechetiolomouc.cz>. Učebnice jsou k nahlédnutí i v našem 

Diecézním katechetickém centru v Brně. 

Loni vydalo Centrum pro katechezi učebnici Na cestě s Ježíšem, která seznamovala děti 

s postavou Ježíše a s Novým zákonem.  

Internetové portály pro podporu katecheze a výuky náboženství 

Podporu pro katechezi a výuku náboženství můžete vyhledat na internetových stránkách biskupských 

pastoračních, katechetických či pedagogických center 

 v Brně <https://kc.biskupstvi.cz>, 

 v Praze <https://katechete.apha.cz>, <https://deti.vira.cz>, 

 v Ostravě <https://kpc.doo.cz>, <http://metodickeinspirace.cz>, 

 v Hradci Králové <https://www.bihk.cz/pastorace/mladez>, 

 v Olomouci <https://katechetiolomouc.cz>, <https://webkatechetu.cz>, 

 v Českých Budějovicích <https://prolidi.bcb.cz> 

 a také na webu ČBK <https://katecheze.cz>. 

 

 

 

mailto:kc.brno@biskupstvi.cz
https://kc.biskupstvi.cz/svata-ludmila/
https://kc.biskupstvi.cz/powerpoint/
https://kc.biskupstvi.cz/powerpoint/
https://sites.google.com/view/ptrac-hra-o-sv-ludmile/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka
https://katechetiolomouc.cz/
https://kc.biskupstvi.cz/
https://katechete.apha.cz/
https://deti.vira.cz/
https://kpc.doo.cz/
http://metodickeinspirace.cz/
https://www.bihk.cz/pastorace/mladez
https://katechetiolomouc.cz/
https://webkatechetu.cz/
https://prolidi.bcb.cz/
https://katecheze.cz/
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Já jsem dobrý pastýř – program pro výuku náboženství 

Od 25. září do 22. ledna bude probíhat na CMTF UP v Olomouci kurz Já jsem Dobrý pastýř, 

upravený pro výuku ve škole. Jednotlivá setkání (čtyři soboty) budou kombinací přednášek, 

prezentací katechezí a práce ve skupinkách. Odkaz pro přihlášení je <https://czv-

up.upol.cz/cs/registration/2046/detail/terms>. 

Animátorský kurz v Brně 

Zájemci se již mohou přihlašovat na dvouletý animátorský kurz, který začne v říjnu 2021. Kurz pořádá 

Diecézní centrum mládeže Brno a je vhodný pro mladé lidi od 14 let, kteří se chtějí aktivně zapojit ve své 

farnosti. Další informace a přihlášku naleznete na <http://mladez.biskupstvi.cz/dcm/animatorsky-kurz> a na 

Facebooku. 

Kurz vedoucích ministrantů 2021/2022 v Kuřimi 

Čtyři na sebe tematicky navazující víkendy na faře v Kuřimi jsou určeny všem, kdo 

vedou ministranty ve farnostech (nebo se na tuto službu připravují). Začátek víkendů 

je vždy v pátek v 18:30, ukončení v neděli po obědě. První víkendové setkání se 

uskuteční 1. až 3. října 2021. Věková hranice účastníků je 14 až 25 let, cena jednoho 

víkendu je 400 Kč.  

Přihlašování je možné na e-mailu <ministrant@centrum.cz>. Více informací podají duchovní správci farností 

a v dohledné době budou zveřejněny také na <http://mladez.biskupstvi.cz/ministranti>. 

Kurz Dobrovolník v pastorační péči ve zdravotnictví a v sociálních službách 

Kurz, který nabízí Pastorační středisko brněnské diecéze, je vhodný pro ty, kdo pomáhají v duchovní službě 

v nemocnicích, ve farnostech nebo sociálních ústavech. Účastníci v něm budou uváděni do služby doprovázení 

nemocných a seniorů, která vychází z křesťanské víry. Kurz bude probíhat v Brně v pěti sobotních setkáních, 

začíná se 16. října 2021. Více na <https://pastorace.biskupstvi.cz>, přihlášení na <dobrovolnikpp@dieceze.cz>. 

Kurz duchovního doprovázení 2021 

Kurz pořádá Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci v rámci programu celoživotního vzdělávání. Je 

určen pro všechny zájemce, kteří se angažují v oblasti duchovního doprovázení či se na tuto službu připravují. 

Kurz probíhá od září do prosince 2021. Více na <https://cmtf.upol.cz/studujte-u-nas/celozivotni-vzdelavani>. 

Studijně formační kurz 

Kurz pořádá Sekce pro mládež ČBK a je určen všem, kdo v církvi pracují s mládeží. Jeho cílem je pomoci 

účastníkům rozvíjet schopnosti v oblasti pastorace mládeže a také vytvořit prostor pro vzájemné sdílení, 

obohacení i odpočinek. Kurz trvá 2 roky, vzdělávání je rozvrženo do osmi týdnů. První týden se uskuteční 

v době od 17. do 21. října 2021, je však potřeba se přihlásit do 30. září. Více na <https://cirkev.cz/cs/sfk>. 

Národní svatoludmilská pouť na Tetín 

Letos uplyne 1100 let od úmrtí svaté Ludmily. Národní pouť k uctění její památky se 

uskuteční 18. září 2021 na Tetíně. Akce bude zahájena v 11 hodin slavnostní 

bohoslužbou, následuje odpolední program pro rodiny a večerní koncerty. Více na 

<https://www.svataludmila.cz>. 

Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti 

Letošní mezinárodní kongres v maďarské Budapešti se uskuteční od 5. do 12. září 

2021. Slavnostní závěrečné mši bude předsedat papež František. Pro přihlášení 

kontaktujte Poutní centrum královéhradecké diecéze, e-mail je <poutnik@bihk.cz>, 

telefon 731 598 752. Více informací na <https://cirkev.cz>. 

Návštěva papeže Františka na Slovensku v září 

Papež František navštíví Slovensko od 12. do 15. září 2021. Od 13. srpna už je spuštěna oficiální registrace 

účastníků na veřejné akce spojené s touto návštěvou. Více na <https://navstevapapeza.sk>. 
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