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 ARCIDIECÉZNÍ 
INFORMACE 
  KATECHETŮM

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

Celý dvoutisíciletý příběh evangelizace jasně ukazuje, jak bylo poslání ka-
techetů efektivní. Biskupové, kněží a jáhni spolu s mnoha dalšími zasvěce-
nými muži a ženami věnovali svůj život katechetickému vzdělávání, aby se 
víra stala pevnou oporou života každého člověka. Někteří kolem sebe také 
shromáždili bratry a sestry, kteří sdíleli stejné charisma a založili tak řeholní 
řády zcela sloužící katechezi.
Nemůžeme zapomenout na velké množství laiků, kteří se přímo zapojili 
do šíření evangelia prostřednictvím katecheze. Jsou to muži a ženy hlu-
boké víry, opravdoví svědkové svatosti, kteří v některých případech byli 
i zakladateli církevních komunit, a položili za to dokonce i život. Mnoho 
schopných a houževnatých katechetů stojí i dnes v čele komunit na nejrůz-
nějších místech a jsou nenahraditelní v poslání předávat a upevňovat víru. 
Církev charakterizuje dlouhý zástup blahoslavených, svatých a mučedníků 
katechetů, kteří si zaslouží, abychom se 
s nimi seznámili. Jsou nejen plodným 
zdrojem pro katechezi, ale pro celou 
historii křesťanské spirituality.
Katecheta je v první řadě povolán proká-
zat své kompetence v pastorační službě 
při předávání víry. To probíhá v jednotli-
vých etapách: od prvního hlásání, které 
uvádí do kérygmatu, ke vzdělání, které 
uschopňuje k novému životu v Kristu 
a připravuje zvláště ke svátostem křes-
ťanské iniciace, až po trvalou formaci, 
která všem pokřtěným umožňuje, aby 
byli připraveni „obhájit se před každým, 
kdo se ptá po důvodech jejich naděje“ 



(srov. 1 Petr 3,15). Katecheta je také svědkem víry, učitelem a mystago-
gem, doprovázejícím a pedagogem, který vyučuje jménem církve.
Proto Duch Svatý volá i dnes ženy a muže, aby se vydali na cestu vstříc 
těm, kdo chtějí poznat krásu, dobrotu a pravdu křesťanské víry. Služba 
laického katechety má i tedy charakter povolání.
(Podle Apoštolského listu papeže Františka „Antiquum ministerium“ o ustanovení služby katechety)

AKTUALITY
NEZAPOMEŇTE!

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 rámci obnoveného setkávání „na pouti“ se setkáme v poutním areálu na 
Bílé Hoře a věnovat se budeme tématu 
Jak se vydat na pouť s dětmi – kate-
chetické aktivity pod širým nebem.
Přihlášky do 17. září ZDE, kde najdete 
i program celé akce. Podrobnosti za-
šleme přihlášeným v týdnu, který bude 
setkání předcházet

ZAKONČENÍ KATECHETICKÉHO
KURZU 2019–2021
Ve středu 8. září byl slavnostním pře-
dáním osvědčení našim absolventům 
ukončen další běh Katechetického 
kurzu. Do praxe tedy míří nových de-
vatenáct katechetů, kterým blahopře-
jeme a těšíme se na spolupráci s nimi! 

ČESKÝ PŘEKLAD DOKUMENTU ANTIQUUM MINISTERIUM
V příloze vám nabízíme český překlad motu propria Antiquum ministe-
rium o roli laického katechety, zveřejněného Svatým stolcem 11. května 
2021. Tímto dokumentem papež František oficiálně ustanovuje službu 

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


laického katechety, která má podpořit 
evangelizaci současného světa zdola, 
v laickém prostředí. Překlad českého 
textu připravil Generální sekretariát 
ČBK. 

SEMINÁŘ PREVENCE VYHOŘENÍ
Nabízíme katechetům a učitelům ná-
boženství ještě několik volných míst na tento seminář, který se koná 
v sobotu 23. října 2021 od 9.00 do 13.00 v budově KTF UK, Tháku-
rova 3, Praha 6. 
Lektorka: Ing. Mgr. Marie Nováková (ZDE), příspěvek na kurz: 150 Kč 
(závazně přihlášeným pošleme bližší informace) 
Přihlášky do 10. října 2021 ZDE.

ORGANIZACE VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ A COVID-19
Výuka náboženství ve škole
MŠTMT ČR vydalo Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve 
školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19. V úvodu manuálu se 
uvádí, že vzhledem k měnící se epidemiologické situaci a  rozdílné in-
tenzitě výskytu onemocnění covid-19 v jednotlivých okresech České re-
publiky není plošně stanoven jednotný a závazný postup pro organizaci 
vzdělávání. Podmínky provozu a vnitřního režimu stanoví ředitel školy. 
To se týká i organizace výuky náboženství ve školách. Je tedy možné, 
dokonce pravděpodobné, že se podmínky na jednotlivých školách budou 
lišit. Aktuální informace získáte od vedení školy, případně ZDE.

https://marienovakova.cz/
https://katechete.apha.cz/novinky/seminar-prevence-vyhoreni
https://www.edu.cz/covid-19/


Výuka náboženství ve farnosti
Pro farní náboženství platí opatření týkající se dětských kroužků. Platná 
opatření najdete ZDE. Upozorňujeme, že pro případné epidemiologické 
šetření je třeba, abyste důsledně vedli třídní knihu pro každou jednotlivou 
skupinu (stáhnout si ji můžete ZDE), podle níž je možno identifikovat 
přítomnost jednotlivých dětí v konkrétní hodině. 
Dále doporučujeme dodržovat stále platná hygienická opatření a ma-
ximálně omezit přístup třetích osob do hodin. Při nošení ochranných 
prostředků doporučujeme řídit se předpisy platnými pro školní zařízení.

NABÍDKA KONZULTACÍ 
V případě jakýchkoliv dotazů, které se týkají katechezí ve farnostech 
a výuky náboženství ve školách, nás neváhejte kontaktovat na čísle 220 
181 317 či 332, případně na e-mailu kvn@apha.cz. Můžete nás i osobně 
navštívit a využít všechny nabízené služby.

FORMULÁŘ PRO ZÁZNAMY O FARNÍ KATECHEZI
Nezapomeňte na začátku školního roku začít vést řádné záznamy o farní 
katechezi, které pomohou nejen vám s organizací a návazností vašich 
setkání. Příslušný formulář si můžete stáhnout ZDE.

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

Oldřich Selucký: Svatá Ludmila 
„Ludmila ví, že Bůh je jako slunce: svým světlem a tep-
lem zalévá všechny lidi bez rozdílu. Malé i velké, bohaté 
i chudé, dobré i zlé. Takoví mají být křesťané, tak se chová 
Ludmila. Neptá se, kdo je dobrý a kdo zlý. Hladovému dává 
najíst, nemocného navštíví a přinese mu lék. Do celé země 
září dobrota křesťanky Ludmily. Všude jde řeč o vzácné 

kněžně ...“ První čtení o svaté Ludmile pro školáky, předškoláky, je-
jich rodiče i prarodiče. (Předškolní, mladší školní věk). Bližší informace 
ZDE. 

https://covid.gov.cz/situace/skolstvi/detske-krouzky
https://katechete.apha.cz/formulare-a-predpisy/formulare
mailto:kvn@apha.cz
https://katechete.apha.cz/formulare-a-predpisy/formulare
https://eshop.cirkev.cz/knihy/svata-ludmila_9756
https://eshop.cirkev.cz/knihy/svata-ludmila_9756


druhé: za obrácení našich blízkých – sourozenců či kamarádů, rodičů, 
vlastních dětí nebo kmotřenců –, za uzdravení vztahů v rodině, za těžce 
nemocné, za lidi v závislostech atp. (Mládež, dospělí) Bližší informace 
ZDE.

Kateřina Lachmanová: Novéna s bl. Carlem Acutisem 
Následující novéna neboli devítidenní modlitba, při níž pro-
síme bl. Carla Acutise o přímluvu u Boha, je postavena na 
některých jeho krátkých, zato však „výživných“ výrocích. 
Může být použita jako mini duchovní obnova, ať už indivi-
duálně nebo ve společenství, ale také jako prosba o světlo 
a pomoc v nesnázích, případně jako přímluvná modlitba za 

Ludmila Muchová: Cíle a cesty k hlubšímu lidství: Didak-
tika náboženství v České republice pro 21. století 
Didaktika nové generace. Stěžejní dílo shrnující teorii 
a  praxi náboženského vzdělávání v ČR a pojmenováva-
jící její šance a výhledy v kontextu současné společnosti 
i církve. (Katecheti, pedagogové) Bližší informace ZDE.

NOVÉ MATERIÁLY OSTATNÍCH AUTORŮ

Učebnice Na cestě s Ježíšem a Na cestě s Božím lidem
Katechetické centrum Olomouc připravilo sadu dvou ma-
teriálů pro děti ve věku 9–12 let. Každá z nich zahrnuje 
30 témat, lze ji tedy využívat jak po celý školní rok, tak z ní 
vybrat případná dílčí témata. Tituly v sobě spojují učebnici 
a pracovní listy, na webových stránkách jsou dostupné me-
todiky k jednotlivým vydáním a doplňující materiály.

Podrobné informace a informace k objednávkám:
• Na cestě s Ježíšem: ZDE
• Na cestě s Božím lidem: ZDE

Moje nedělní album 
Nabízená pomůcka z dílny brněnského Katechetického 
centra zahrnuje všechny neděle a slavnosti od 6. září 2021 
do 26. června 2022. Obsahuje pro každou neděli nebo 

https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Novena-s-bl-Carlem-Acutisem.html
https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Novena-s-bl-Carlem-Acutisem.html
https://petrinum.com/knihy/327-ludmila-muchova-cile-a-cesty-k-hlubsimu-lidstvi-didaktika-nabozenstvi-v-ceske-republice-pro-21-stoleti.html
https://petrinum.com/knihy/327-ludmila-muchova-cile-a-cesty-k-hlubsimu-lidstvi-didaktika-nabozenstvi-v-ceske-republice-pro-21-stoleti.html
https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2021/01/05/na-ceste-s-jezisem-ucebnice/
https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2021/01/05/na-ceste-s-jezisem-ucebnice/
https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2021/01/13/na-ceste-s-bozim-lidem/
https://kc.biskupstvi.cz/publikace-moje-nedelni-album/


slavnost liturgického roku jednu stranu. Na ní je stručné shrnutí evange-
lia, obrázek k vybarvení a drobný úkol vycházející z evangelia. Najdete 
zde rovněž ohraničený prostor pro dolepení samolepky s barevným obráz-
kem připomínajícím evangelium dané neděle. Postupným dolepováním 
vznikne „album“. 
Album (sešitek pro děti velikosti A6): 12 Kč/kus. Samolepky – 1 list A4 
na celý školní rok (48 čtverečků k dolepování): 10 Kč/list.
Bližší informace, náhled pomůcky a možnost objednání najdete ZDE. 

Malé otázky pro velké znalce 

si čtenář může konkrétní biblické texty dohledat a přečíst si je v širším 
kontextu. Formát A6, počet stran 32. Cena 20 Kč/kus. Bližší informace 
ke kvízovým sešitům najdete ZDE.  

Nevíte, podle čeho učit? Redakce sestavila ze starších čísel DUHY dvě 
sady, podle kterých si můžete vytvořit nebo zpestřit svůj plán výuky 
náboženství. Témata částečně kopírují Osnovy k výuce náboženské vý-
chovy římskokatolické církve v 1.–9. ročníku základní školy. Seznam té-
mat najdete přímo na stránce každého balíčku.
• Učíme s Olinkou v 1. a 2. třídě ZDE
• Učíme s Olinkou ve 3. a 4. třídě ZDE 

Tematický balíček Dobrý start obsahuje deset samostatných čísel DUHY 
a samolepky se symboly. Čísla obsahují „startovací“ příběhy vhodné k za-
čátku školního roku, příp. když se děti sejdou a neznají se.

Brněnské Katechetické centrum rovněž vydalo několik se-
šitků se znalostními kvízy: Starý zákon, Nový zákon, Ježíš 
Kristus. Každý ze sešitků obsahuje celkem 130 otázek. Ve 
své práci nebo pro osobní potřebu je využijí kněží, kate-
cheté, učitelé náboženství a další zájemci. Kvízy jsou 
vhodné pro žáky II. stupně ZŠ, mládež nebo dospělé. Vět-
šina otázek je doplněna o biblické citace, pomocí nichž 

Časopis DUHA na nový školní rok
I v novém školním roce má časopis DUHA připravenou 
(nejen) pro katechety startovací nabídku zajímavých tema-
tických balíčků.

https://kc.biskupstvi.cz/publikace-moje-nedelni-album/
https://kc.biskupstvi.cz/publikace-male-otazky-pro-velke-znalce/
https://kc.biskupstvi.cz/publikace-male-otazky-pro-velke-znalce/
https://petrinum.com/tematicke-balicky/672-ucime-s-duhou-v-1-a-2-tride-tematicky-balicek-.html
https://petrinum.com/tematicke-balicky/673-ucime-s-olinkou-ve-3-a-4-tride-tematicky-balicek.html
https://petrinum.com/tematicke-balicky/672-ucime-s-duhou-v-1-a-2-tride-tematicky-balicek-.html


Předplatné 2021/2022 ZDE zahrnuje 20 čísel během školního roku, mezi 
kterými najdete: 
• Standardní čísla (20 stran formát A5) 
• Adventní kalendář 
• Lapbook 
• Dárek na prázdniny 
Jako doplňky pak můžete čerpat další nápady na webových stránkách 
http://mojeduha.cz/ 

Nabídka diářů pro příští kalendářní rok
Nakladatelství Paulínky připravilo i pro příští rok oblíbené diáře:
• Evangelium na každý den 2022. Knížka kapesního formátu je kaž-

dodenním průvodcem pro ty, kdo touží číst a rozjímat evangelium 
v  rytmu liturgie církve. Podněty k rozjímání na rok 2022 připravil 
P. Petr Vrbacký.

• Liturgický kalendář na rok 2022. Praktické vydání na cesty nebo 
k vložení do velkých pracovních diářů či vašich Biblí. Každá stránka 
obsahuje jeden týden. Dny jsou barevně odlišeny podle liturgického 
období.

• Kapesní diář na rok 2022 s liturgickým kalendářem. Ke každému dni 
je uveden církevní a občanský svátek, odkaz na denní modlitbu církve 
a na liturgické texty, antifona k žalmu. Jedna dvojstrana zahrnuje 
jeden týden s místem na poznámky u každého dne.

• Velký diář na rok 2022 s liturgickým kalendářem. Ke každému dni je 
uveden církevní a občanský svátek, odkaz na denní modlitbu církve 
a na liturgické texty, antifona k žalmu a myšlenka na den. Na začátku 
každého měsíce jsou uvedeny úmysly Apoštolátu modlitby Do kaž-
dého dne Vás uvede citát z listů svatého apoštola Pavla.

Více informací na https://www.paulinky.cz/ 

https://petrinum.com/predplatne-20212022/216-predplatne-na-skolni-rok-20192020-cena-pro-1-4-ks.html
http://mojeduha.cz/
https://www.paulinky.cz/


AKCE A POZVÁNKY
Nový ročník formačního programu LIFT 
Od října 2021 nabízí Arcidiecézní centrum mládeže nový ročník dvoule-
tého formačního programu LIFT, který je určen mladým lidem od 16 let 
do cca 26 let. Je otevřen každému, nejen těm, kteří jsou již aktivní 
v nějakém společenství mládeže. Cílem kurzu, jehož název znamená „po-
zvednout“ nebo „povznést“, je, aby Bůh pozvedl život mladých lidí a oni 
mohli udělat další kroky k dospělejšímu a zralejšímu křesťanskému ži-
votu. Program, sestávající z dvanácti víkendových setkání a letního tý-
denního pobytu, má pomoci mladým více objevit vlastní identitu, nalézt 
či prohloubit skutečně osobní víru, uvědomit si obdarování a motivovat 
ke službě druhým, zejména v rámci 
farností a společenství církve vůbec. 
Více informací a přihlašování ZDE. 
Pokud koronavirová situace neumožní 
začít kurz v říjnu 2021 prezenčně, 
bude jeho začátek posunut tak, aby se 
v této formě uskutečnit mohl. 

Mezinárodní konference Náboženská výchova v současné škole? 
Nebo i jinde?
Pedagogická sekce České křesťanské akademie (ČKA) spolupořádá me-
zinárodní konferenci o koncepci náboženské výchovy. Akce je určena pro 
učitele náboženské výchovy/náboženství a ZSV, katechety, duchovní, 
speciální pedagogy, teology, pastorační a sociální pracovníky, psychology 
a psychoterapeuty, studenty a doktorandy souvisejících oborů a zájemce 
ze širší veřejnosti. Cílem je výměna zkušeností a navázání odborné čes-
ko-německo-slovenské spolupráce v této oblasti.
Tematická těžiště
• Historie školního vyučování „náboženství“ v Německu, Česku a na 

Slovensku
• Praktická ukázka hodiny „náboženství“ se společnou reflexí
• Vztah „náboženského a etického“ vzdělávání
• Ideje a vize do budoucna 
Datum a čas konání: 11. února 2022 (9:30–18:00)

https://lift.adcm.cz/


Místo konání: Sozialakademie „Haus Silberbach“, Sommerhauer Straße 
1–5, Selb OT Silberbach, Německo. 
Přednášející a jejich témata
Andrea Münster, vyučující na Gymnáziu v Selbu, evangelická farářka: 
• Předmět „Náboženská výchova“ – Jak to jde dnes?! – praktická 

ukázka.
• Proč „nábožko“ – proč ne etika pro všechny?!
• Zvláštní postavení náboženské výchovy ve školní krajině. Historie 

a role církve v Německu.
• Učit se pro život – cíl a potenciál předmětu „Náboženská výchova“ 

v rámci školního vzdělávacího plánu.

Zuzana Svobodová, vysokoškolská pedagožka, předsedkyně Pedagogické 
sekce ČKA, katechetka:
• Vývoj a stav náboženské výchovy v ČR.
• Náboženská výchova mimo školní prostředí v ČR.
Andrea Blaščíková, vedoucí Katedry náboženských štúdií, Filozofická fa-
kulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre:
• Vývoj a stav náboženské výchovy na Slovensku.
• Vzdělávání budoucích učitelů náboženské výchovy: zkušenosti a roz-

lišování.
Podrobnosti a přihláška ke stažení ZDE. 

http://www.krestanskaakademie.cz/priloha/120


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 následo-
vat společné setkání u oběda z vlastních zdrojů, odpolední dobrodružná 
cesta k nedalekému slovanskému hradišti s překvapením a ukázka restau-
rátorských prací. 
Kvůli lepší organizaci budu ráda, pokud se mi účastníci přihlásí na e-mail 
misie.praha@seznam.cz, napíší počet dětí a jejich věk a nahlásí i dopro-
vázející dospělé a kontaktní osobu, ideálně do 29. září 2021. Jim pak 
zašlu bližší informace. 
Plakátek pro případně další využití najdete v příloze tohoto AIKu.

Na všechny se těší 
SM Angelika SCB, arcidiecézní ředitelka PMD

Milion dětí se modlí růženec 
V pondělí 18. října 2021 jsou – stejně jako každý rok – děti zvány 
k účasti na této modlitební iniciativě. K dispozici je opět doprovodný 
materiál (ve slovenštině): plakát, mod-
litební leták se zamyšleními, modlitba 
k Panně Marii, modlitba ke svatému 
Josefovi a omalovánky. 
Materiály si můžete stáhnout ZDE 
a rovněž se tam případně se svou sku-
pinou dětí registrovat, aby se vaše 
účast objevila na tamější mapě světa. 
S hashtagem #OneMillionChildren 
alebo #miliondeti můžete svou účast 
ohlásit i na sociálních sítích a dát o ní 
vědět i dalším.

Foto: František Falta ‒ Člověk a víra (str. 1); Dušan Kadlec ‒ Člověk a víra (str. 9); 
P. Vojtěch Kodet, O.Carm. (str. 2); Jakub Šerých ‒ Člověk a víra (str. 3)
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