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Milé katechetky a milí katecheté, 

chci vás všechny pozvat na jeden z vrcholů letošní katechetické sezóny – Diecézní setkání katechetů. Jako 

motto jsme zvolili větičku z 2. listu Korinťanům: „Když jsme pověřeni službou, nenecháváme se ovládnout 

malomyslností, protože nám Bůh milosrdně pomáhá.“ Budeme se společně věnovat novému katechetickému 

direktoriu, které se snaží uvést do katechetické praxe učení papeže Františka. Biskup Pavel Konzbul promluví 

o katechetickém semináři v Římě a bude slavit mši svatou. Nebudou chybět praktické podněty pro katechezi 

ani příležitost něco hezkého si koupit. Také pro vás připravujeme malý dáreček. Těším se na viděnou. 

ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí DKC 

Diecézní setkání katechtů v Brně 

Setkání se uskuteční 6. listopadu 2021 v Brně, v sále Milosrdných bratří na Vídeňské ulici č. 7. Prosíme 

o přihlášení do 24. října 2021 přes elektronický formulář na našem webu. Program dne je následující: 

  Od 8 hodin Prezence účastníků 

  9:00 – 9:10 Úvodní slovo 

  9:10 – 10:20 P. ThLic. Petr Smolek – Některé podněty nového katech. direktoria 

  10:20 – 10:40 Přestávka 

  10:40 – 11:50 P. ThLic. Tomáš Koumal – Co očekává katecheta od kněze 

     a kněz od katechety 

  11:50 – 13:00 Oběd a přestávka k vzájemným setkáním 

  13:00 – 13:40 Mozaika katechetických a pastoračních impulzů (nápady z praxe) 

  13:40 – 13:50 Mons. Pavel Konzbul – Zkušenost katecheze ve světové církvi 

  13:50 – 14:20 Informace z diecéze a z oblasti katecheze (brněnské a olomoucké  

       katechetické centrum) 

  14:30 – 15:30 Mše svatá (celebruje Mons. Pavel Konzbul), zakončení setkání 

Setkání je zdarma, budeme ale vděčni za jakýkoliv příspěvek na pokrytí nákladů (především za pronájem sálu 

a techniky). Oběd je nutné si předem objednat, jeho cena je 130 Kč. Další informace budeme průběžně 

zveřejňovat na našem webu <https://kc.biskupstvi.cz>. 

Kontakt pro dotazy: Marie Šumberová, tel: 533 033 247, e-mail: sumberova@biskupstvi.cz 

Ohlédnutí za akcí Prvokomunikanti 2021 

Na pozvání brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho a Diecéz-

ního katechetického centra přijelo ve čtvrtek 23. září 2021 do 

Brna na Petrov na 400 dětí se svými dospělými průvodci. 

Účastníky setkání provázelo motto „Objevujeme poklady.“  

Otec biskup Vojtěch ve své homilii prvokomunikantům po-

přál, aby byl Ježíš jejich pokladem a přítelem, na kterého se 

mohou v každé situaci obracet. Připomenul jim, že na nich 

záleží, jaký bude budoucí svět. Po mši se skupinky dětí 

rozběhly na různá stanoviště, kde už čekaly kostýmované 

postavy – světci nebo jiné významné osobnosti. Postavy se 

dětem svěřily, co pro ně samotné bylo v životě pokladem, 

a nabídly jim možnost vyzkoušet si připravené aktivity. V závěru setkání se všichni účastníci opět sešli 

v katedrále ke krátké adoraci, při níž děti v truhle plné papírových diamantů předložily Pánu Ježíši „své 

poklady“, tedy to, co si během dne na diamanty napsaly a za co chtějí Bohu poděkovat. Na závěr setkání byly 

děti obdarovány malým dárkem. 

https://kc.biskupstvi.cz/prihlaska-na-diecezni-setkani-katechetu-2021/
https://kc.biskupstvi.cz/
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Skvělé zapojení mnoha dobrovolníků z řad zaměstnanců Biskupství brněnského a také krásné počasí přispělo 

k tomu, že se celý den vydařil. Nemalý podíl na krásné atmosféře akce však měli všichni, kdo se za setkání 

modlili a obětovali svůj čas, aby s dětmi mohli na Petrov přijet. Velmi si toho vážíme a děkujeme. 

Katechetické metody – praktické workshopy pro výuku náboženství 

Všem, kdo by rádi obohatili své hodiny náboženství či katecheze o zajímavé prvky, nabízíme během tohoto 

školního roku účast na sobotních praktických workshopech věnovaných katechetickým metodám. Workshopy 

se běžně konají v rámci kurzu Katecheta, letos je však nově nabízíme také zvlášť pro širší okruh zájemců. 

Jedná se o jedinečnou možnost si různé metody připomenout nebo si je nově vyzkoušet. 

Na jednotlivé soboty je třeba se přihlásit nejpozději 4 dny předem přes e-mail <sumberova@biskupstvi.cz> 

nebo telefon 533 033 247, poplatek za jednu sobotu činí 200 Kč (neplatí pro účastníky kurzu Katecheta). 

Předpokládané termíny sobot a program: 

27. listopadu 2021: Metody práce s obrazem ( S. Mgr. Veronika Řeháková, Ph.D.) 

 Metody názorné (Mgr. Karolína Kolářová) 

 Tanec a hudba v katechezi (MgA. Stanislava Syrková, Ph.D.) 

29. ledna 2022: Metody práce s Biblí (R.D. Mgr. Jindřich Čoupek) 

 Multimédia v katechezi (R.D. Mgr. Libor Všetula) 

 Metody výtvarné (Mgr. Eva Svobodová) 

26. března 2022: Dramatická výchova v katechezi (MgA. Monika Lepková) 

 Metody slovní (R.D. Mgr. Vojtěch Loub) 

 Práce se symboly (Mgr. et Mgr. Jitka Šebková) 

14. května 2022: Pedagogika Fr. Ketta  (Mgr. Alena Žáková) 

 Hravé opakování (Mgr. Jana Zehnalová) 

 Příprava dětí na přijetí svátostí (Mgr. Martina Brestovská) 

Další program pro katechety ve školním roce 2021/2022 

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  

Vydat se na cestu: Brožura vhodná pro dospělé, kteří se připravují na přijetí 

iniciačních svátostí, obsahuje 37 témat (např. Ježíšův život a Ježíšovo učení, církev, 

Desatero, svátosti). Každé téma má promyšlenou strukturu, jejíž součástí je 

zpravidla úryvek z Písma svatého, církevní nauka, příběhy a otázky k zamyšlení, 

inspirující citáty a nejznámější modlitby. Brožura formátu A4 je uvnitř černobílá, 

má 82 stran a vzhledem ke grafice není určena ke kopírování, ale pro každého 

katechizovaného zvlášť. Cena je 100 Kč.  

Eucharistie – znamení Boží lásky: Sešitek formátu A7 je určen především prvo-

komunikantům, tj. dětem, které se připravují na první svaté přijímání, nebo u prvního 

svatého přijímání už byly a potřebují se více seznámit s významem eucharistie. Kromě 

vysvětlení, odkud eucharistie pochází a co to slovo znamená, obsahuje sešitek také 

modlitbu před a po svatém přijímání. Děti se také dozví, proč je důležité chodit 

v neděli na mši svatou. Svým formátem a ilustracemi (od Martiny Oujeské a jejího 

syna Jonáše) se sešitek řadí k již dříve vydaným brožurkám: Můj modlitebník, Skládá-

me si život podle Desatera, Svátost smíření - skrytý poklad. Cena je 10 Kč/kus. 

Naše pomůcky je možné objednat přes e-mail <kc.brno@biskupstvi.cz> nebo zakoupit 

přímo v naší kanceláři v Brně, Petrov 5. 

Na webu <https://kc.biskupstvi.cz> stále rozšiřujeme nabídku Pomůcek ke stažení. Pod 

ikonkou Powerpointové prezentace přibyla prezentace o sv. Václavovi s doprovodným 

textem, která je vhodná pro 2. stupeň ZŠ. V měsíci říjnu vám poslouží také ikonka 

Panny Marie, pod kterou naleznete již dříve vydané pracovní listy s tématy růžencových tajemství. 

mailto:sumberova@biskupstvi.cz%3e
mailto:sumberova@biskupstvi.cz%3e
https://kc.biskupstvi.cz/
mailto:kc.brno@biskupstvi.cz
https://kc.biskupstvi.cz/
https://kc.biskupstvi.cz/powerpoint/
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Podzimní prázdniny v Mamre 

Diecézní centrum života mládeže Mamre v Osové Bítýšce opět pořádá pro mládež od 12 let 

program na podzimní prázdniny (27. až 31. října 2021), který je tentokrát inspirován knižním 

dračím příběhem Eragon. Přihlášky a informace na <https://mladez.biskupstvi.cz/mamre>. 

Teologické večery 

Pastorační středisko brněnské diecéze zve na probíhající cyklus přednášek doc. Dr. Petra 

Marečka, Th.D.; doc. Ing. Dr. Pavla Kopečka, Th.D. a Mgr. Stanislava Drobného, Th.D., 

které jsou vždy věnovány biblickým postavám. Večery se konají v sále Biskupství 

brněnského v Brně, na Petrově 2, vždy ve čtvrtek od 17:30 do 20:00 hodin.  Plánována jsou 

setkání ještě 21. října, 4. a 18. listopadu 2021. 

Na večery se nepřihlašuje. Na místě bude možné přispět dobrovolným příspěvkem. Pořadatel si vyhrazuje 

právo na změnu času či místa, pokud by se změnily okolnosti. Více na <https://pastorace.biskupstvi.cz>. 

Ovečky – katechetický pořad TV Noe pro děti  

Každý čtvrtek v 18:15 hodin TV Noe vysílá nový díl pořadu Ovečky, ve kterém 

moderátoři s dětmi ve studiu i u televizních obrazovek reflektují Boží slovo 

z nadcházející neděle. Děti se u pořadu nejen pobaví, ale také mají možnost 

o úryvku z Písma přemýšlet a rozšířit si své znalosti. Nechybí ani drobná 

soutěž. Pořad může inspirovat i katechety. Starší díly jsou na <https://tvnoe.cz> 

v rubrice Videotéka. 

Papežská misijní díla informují 

Světový den misií se letos slaví 24. října. K této příležitosti chceme nabídnout zvláště tyto aktivity: 

Misijní kalendář: Oblíbený kalendář pro děti Misijní říjen 2021 

ve formátu A4 v barevné i černobílé verzi je k dispozici ke stažení 

na <https://missio.cz>. 

23. října – Misijní most modlitby: V sobotu večer je možné se ve 

farnosti připojit do celosvětového mostu modlitby za misie a za 

potřebné, můžete využít misijní růženec. 

24. října 2021 – Misijní neděle: Věřící ve všech katolických 

farnostech světa se během Světového dne misií společně modlí 

a finančně přispívají do světového fondu solidarity Papežských 

misijních děl, ze kterého jsou následující rok podporovány 

projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech. 

Chcete-li misijní aktivity ozvláštnit nebo je udělat zajímavé pro děti, inspiraci najdete na webu Papežských 

misijních děl <https://missio.cz> v rubrice Zapojte se, náměty ke slavení. 

V některých našich kostelích se lidé modlí za katechisty a jejich rodiny v misijních zemích. Tito katechisté 

pomáhají kněžím s duchovním životem místních obyvatel. Učí je nejen katechismu, ale i čtení, psaní, vedení 

domácnosti, řeší starosti o děti, pole i zvířata. K tomu připravují zájemce na svátosti, modlí se s nimi, vedou 

duchovní aktivity a připravují vše na návštěvu jejich kněze, který se do farnosti dostane jednou za několik 

týdnů nebo měsíců. 

Na recepci brněnského biskupství jsou k dispozici misijní kalendáře na rok 2022, které připomínají 100. výročí 

vzniku Papežských misijních děl a jejich zakladatelku Pauline Jaricot. 

Sada pomůcek Růžencová tajemství 

Na webu <https://deti.vira.cz> je k dispozici materiál pražského Střediska katecheze a výuky 

náboženství s názvem Růžencová tajemství. Zahrnuje sady obrázků ke stažení v různých 

velikostech ke všem čtyřem tajemstvím růžence. Lze je použít jako plakáty, pro rozdávání 

dětem nebo pro vytvoření leporela. Součástí materiálů jsou i powerpointové prezentace a dále 

luštěnka Perly pro Pannu Marii.  

 

 

 

https://mladez.biskupstvi.cz/mamre
https://pastorace.biskupstvi.cz/
https://tvnoe.cz/
https://missio.cz/
https://missio.cz/
https://www.missio.cz/zapojte-se/misijni-nedele/namety-ke-slaveni/
https://deti.vira.cz/
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Milion dětí se modlí růženec  

Papežská nadace Kirche in Not – Pomoc trpící církvi zve k celosvětové modlitební 

iniciativě Milion dětí se modlí růženec. V pondělí 18. října 2021 se děti se svými 

rodiči, učiteli i katechety mohou zapojit do společné modlitby růžence za jednotu 

a mír ve světě. Více naleznete na <https://millionkidspraying.org>, v záložce vyberete 

jazyk, ve kterém chcete stránky zobrazit.   

Papežův dokument o laické službě katechety je ke stažení na webu 

Svatý stolec zveřejnil 11. května 2021 Motu proprio Antiquum ministerium, kterým papež František ustanovuje 

službu laického katechety. Dokument, kterým se oficiálně ustanovuje laická služba katechety v církvi, je nově 

ke stažení v češtině i na našem webu, konkrétně na <https://kc.biskupstvi.cz/legislativa>. 

Svatý Josef v díle Pavla Hřebíčka - minivýstava o sv. Josefovi v Diecézním muzeu 

Nová autorská minivýstava k roku svatého Josefa  od sochaře a kovolitce Pavla Hřebíčka z Ketkovic je 

umístěna v galerii Diecézního muzea (Brno, Petrov 1). Exponáty představují svatého Josefa jako dělníka, který 

učí Pána Ježíše tesařskému řemeslu a vypráví mu biblické příběhy. Minivýstava je k vidění do konce listopadu 

od pondělí do soboty v čase od 10 do 17 hodin. Vice na <https://dieceznimuzeum.cz>. 

Nabídky nakladatelství 

EVANGELIZAČNÍ CENTRUM M.I.S.E. 

Úžasný Bůh: Kniha od pastora Louie Giglia nabízí 100 krátkých příběhů o Bohu a o vědě. 

Vyprávění jsou podána hravou formou, zakončuje je krátké duchovní zamyšlení a modlitba. 

Důraz je kladen na velikost, nádheru a důmyslnost Božího díla, přes které mohou děti 

poznávat Boha a žasnout. Kniha je vhodná pro čtenáře od 6 let a najde své uplatnění 

v rodinné i farní katechezi. Objednání a více informací na <https://eshop.ecmise.cz>. 

ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST 

Studijní biblická literatura: Česká biblická společnost nabízí říjnové slevy studijních 

vydání Bible. Více na <https://bibleshop.cz/akce>.  

BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE 

Cílem této ekumenické neziskové organizace je přístupnou formou šířit ve společnosti křesťanské poselství 

víry, naděje a lásky. Nabídka zahrnuje dětské stolní hry, dárkové předměty, záložky, samolepky, magnetky, 

letáčky, drobné publikace a přání k různým příležitostem, které motivují k zájmu o Bibli nebo vedou 

k zamyšlení nad životem. Zvláště upozorňujeme na nabídku kalendářů na příští rok a na rozšiřující se nabídku 

filmů. Více na <https://btm.cz>. 

KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ 

Svatý Martin: V knize Petra Jankovce promlouvá k dětem sám svatý 

Martin. Římský voják, poustevník a biskup vypráví o svém dobrodružném 

životě, plném překvapivých zvratů. Klade přitom dětem moudré i zvídavé 

otázky a vede je k zamyšlení, modlitbě a konání dobrých skutků. Celým 

vyprávěním prochází nitka křesťanského učení a zvěst o nekonečné Boží 

dobrotě a lásce. Více na <https://eshop.cirkev.cz>. 

ČASOPIS DUHA 

Křesťanský časopis DUHA vydává nakladatelství Petrinum. Vychází pravidelně každých 14 dní, je vhodný 

pro děti mladšího školního věku a poskytuje zajímavá témata pro jejich katechezi. Obsah plánovaných vydání 

časopisu ve školním roce 2021/2022 a informace o předplatném jsou k dispozici na <https://petrinum.com>. Na 

<http://mojeduha.cz>  pak najdete k aktuálním číslům časopisu další pracovní listy ke stažení a videa. 
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