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Milé katechetky a milí katecheté, 

znovu chci poděkovat všem organizátorům i účastníkům za hezké a povedené diecézní setkání katechetů. 

Věřím, že se mohlo stát příjemným zpestřením pro všechny zúčastněné a v současné době také důležitým 

nadechnutím.  

Bez Boha jsme slabí. Znovu jsem si to připomněl přečtením známé balady Svatební košile ze sbírky Karla 

Jaromíra Erbena, Kytice. Mladá dívka, která je hlavní postavou příběhu, prožívá bolest ze ztráty blízkých a cítí 

se opuštěná, když je její milý dlouho v cizině a nevrací se. Pak ale pod podobou dívčina milého do jejího života 

vstupuje zlo, které ji nutí, aby se cestou postupně zbavila modlitební knížky, růžence a křížku. Tím se stává 

zranitelnější. Nakonec se dívka zachrání upřímnou modlitbou. Báseň obsahuje opravdu krásné texty modliteb. 

Bez modlitby jsme slabí i my katecheté. Přesto máme někdy pokušení osvědčené nástroje duchovního života 

vyhodit jako zbytečnou zátěž. Moc bych si přál, aby pro nás nadcházející advent byl požehnaným časem 

a znovu nás naučil větší důvěře v Boha. ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí DKC 

V Brně proběhlo diecézní setkání katechetů 

Naše katechetické centrum pozvalo opět po dvou letech 

katechety brněnské diecéze na společné setkání do Brna. 

Akce se konala v sobotu 6. listopadu v sále Milosrdných 

bratří ve Vídeňské ulici. Více než sto účastníků z řad 

katechetů vytvořilo krásné velké společenství plné 

pohodové rodinné atmosféry. 

Během setkání měli katecheté možnost nakoupit si pomůcky, popovídat si o svých zkušenostech a zúčastnit se 

přednášek pozvaných hostů. Po té, co P. Petr Smolek přiblížil přítomným nově vydané katechetické direktori-

um a P. Tomáš Koumal promluvil o vzájemných očekáváních katechetů a kněží, následovala přestávka na 

oběd. Po ní mohli účastníci naslouchat krátkým prezentacím užitečných nápadů pro katechetickou praxi. 

O tom, jaká témata v katechezi řeší světová církev, informoval zúčastněné Mons. Pavel Konzbul, pomocný 

biskup naší diecéze. Měl totiž možnost se v září ve Vatikánu zúčastnit setkání papeže Františka s vedoucími 

katechetických sekcí evropských biskupských konferencí. Kromě čerstvých zpráv vyřídil brněnským 

katechetům i pozdrav od papeže. Po bloku katechetických informací z diecéze bylo setkání katechetů v Brně 

zakončeno mší svatou, která se tentokrát konala rovněž v sále Milosrdných bratří. 

Děkujeme obětavým dobrovolníkům za pomoc s organizací setkání a také všem, kdo se za setkání modlili. 

Věříme, že první listopadová sobota nebyla pro účastníky promarněným časem a že se za dva roky budeme 

moci opět sejít při podobné příležitosti. Fotografie ze setkání je možné si prohlédnout ve fotogalerii na našem 

webu <https://kc.biskupstvi.cz>. 

Katechetické metody – první workshop v listopadu 

Zveme všechny, katechety a vyučující náboženství, na sobotní praktické workshopy 

věnované katechetickým metodám. První setkání se koná 27. listopadu od 9 do 15 

hodin na Cyrilometodějském gymnáziu v Brně, Lerchova 65. 

Program: Metody práce s obrazem (S. Mgr. Veronika Řeháková, Ph.D.) 

 Hravé opakování (Mgr. Jana Zehnalová) 

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

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

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

Více o programu dalších sobot najdete na našem webu <https://kc.biskupstvi.cz>. 

https://kc.biskupstvi.cz/
https://kc.biskupstvi.cz/
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Naber správný směr – námět pro prožití adventu ve farnosti a v rodině 

Letošní adventní aktivita pro farnosti i rodiny chce připomenout proroky. Jejich 

slova o přicházejícím Mesiáši se čtou právě v době adventní a mohou nás 

inspirovat k tomu, abychom se zorientovali a „nabrali správný směr“ k našemu 

nebeskému Otci. Symbolem tohoto směřování jsou proto směrovky s biblický-

mi verši (převážně prorockými) a také s malou výzvou. Během adventu je 

možné přidávat směrovky na nástěnku nebo na velký „ukazatel směru“. Více 

informací na <https://kc.biskupstvi.cz>. 

Vstupy do škol znovu do škol 

Přestože situace ve školách ohledně protiepidemiologických opatření je stále nejistá, 

naši lektoři a lektorky reagují na každé pozvání a kde je to jen trochu možné, programy 

ve školách realizují. Kromě nového programu k výročí sv. Ludmily měly školy letos 

na podzim rekordní zájem o program Dušičky a Halloween v tradici a kultuře. 

Doufejme, že se letos podaří oslovit ve školách více dětí také s vánočním a adventním 

programem. Zatím to tak vypadá, protože mnoho našich lektorů má už diář zaplněný 

až do Vánoc, a školy se stále ozývají. Díky Bohu! 

Během školního roku také probíhají semináře pro nové lektory. V případě zájmu je možné se přihlásit na 

seminář Poselství křesťanských Vánoc, který se uskuteční 30. listopadu 2021 v Brně, v budově Petrov 5. Více 

informací a kontakt najdete na webu <https://kc.biskupstvi.cz/pro-lektory>.   

Nabídka pomůcek z našeho centra  

Papírový betlém - vystřihovánka: Malý papírový betlém si děti podle 

návodu vystřihnou a seskládají. Betlém je vytištěn barevně na 1 listu 

formátu A4. Autorkou je Alena Němečková. Betlém stojí 5 Kč, vychází ve 

3. vydání od r. 2018. 

Loterie sv. Josefa: Blíží se konec roku sv. Josefa 

(8. prosince 2021). Na našem webu jste po celý rok 

mohli využít „loterii“ a vylosovat si některou z 51 

vlastností sv. Josefa. Ke každé vlastnosti je připo-

jen námět, jak ji uvádět do života, a myšlenky od 

papeže Františka nebo jeho předchůdců. Vzhledem 

k tomu, že tyto texty mají nadčasovou hodnotu, 

byly vydány v publikaci Loterie sv. Josefa. 

Brožurka je vhodná jako milý dárek pro dospělé 

k prohloubení duchovního života a vztahů. Cena 

sešitku je 10 Kč. 

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

v Brně, Petrov 5. Kompletní nabídku najdete na webu <https://kc.biskupstvi.cz> v rubrice Pomůcky ke stažení.  

Pomůcky ke stažení 

Na webu Diecézního katechetického centra se v rubrice Katecheze a výuka náboženství 

nacházejí Pomůcky ke stažení. Ty obsahují řadu ikonek (obrázků), pod nimiž se skrývají různé 

texty, luštěnky a pomůcky. Pod ikonkou Advent najdete všechny adventní projekty z minulých 

let, a také luštěnky, vybarvovací adventní kalendáře, scénky aj. 

Podobně jako Advent můžete využít ikonku Vánoce. Pod ní naleznete materiály s mikulášskou, 

vánoční i tříkrálovou tematikou. 

Průvodce adventem 2021 

Pastorační středisko brněnské diecéze letos opět připravilo brožuru pro dospělé Průvodce 

adventem, která může pomoci k užitečnému prožití adventní doby. 

K doplnění biblických rozjímání byly použity myšlenky českých i zahraničních autorů. 

Sešitek formátu A5 (minimálně 10 ks) objednávejte pouze přes elektronický formulář na 

stránkách Pastoračního střediska brněnské diecéze. Cena jednoho kusu je 9 Kč. Brožurku 

je možné zakoupit také na recepci Biskupství brněnského, Petrov 5. 

https://kc.biskupstvi.cz/
https://kc.biskupstvi.cz/pro-lektory/
mailto:kc.brno@biskupstvi.cz
https://kc.biskupstvi.cz/
https://pastorace.biskupstvi.cz/2021/11/09/objednavka-pruvodce-adventem-2021/
https://pastorace.biskupstvi.cz/2021/11/09/objednavka-pruvodce-adventem-2021/
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Kurz Služba ve farnosti 

Pastorační středisko brněnské diecéze pořádá kurz Služba ve farnosti. Kurz je pokračovacím vzdělávacím 

kurzem pro ty, kdo již absolvovali Teologický kurz nebo Katechetický kurz v minulosti (do roku 2001) nebo 

některou z teologických fakult. Je vhodný pro pomocníky ve farnosti v různých službách, zvláště liturgických. 

Kurz bude probíhat formou čtyř sobotních intenzivních setkání v Brně na Petrově 2. 

Všechny důležité informace jsou uvedeny na přihlášce (k dostání u duchovních správců farností). V případě 

zájmu zašlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 20. 12. 2021 na adresu v ní uvedenou. 

Kurz Liturgická výchova v katechezi 

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

pořádá v rámci celoživotního vzdělávání kurz Liturgická 

výchova v katechezi. Kurz je určen kněžím, katechetům a dal-

ším spolupracovníkům v pastoraci. 

Jeho účelem je nabídnout přístupy i konkrétní didaktické materiály pro liturgickou výchovu dětí, mladých lidí 

a dospělých. Kurz proběhne formou přednášek, praktických ukázek a workshopů. 

Garant a vyučující: ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. (KTF UK Praha) 

   Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD. (CMTF UP Olomouc) 

Přihlášky se přijímají do 31. prosince 2021. Více informací a elektronická přihláška jsou na tomto odkazu. 

Ježíš Kristus člověkem – on-line přednáška Anneliese Hecht 

Zájemci o netradiční práci s biblickými texty jsou zváni v úterý 14. prosince 2021 od 19 

do 22 h na on-line přednášku Anneliese Hecht, ve které se bude rozebírat text o Ježíšově 

narození (Lk 2) a prolog Janova evangelia (Jan 1,1-18). Kurzovné je 150 Kč, přihlašujte 

se na e-mail  <redakceduhy@gmail.com>. Akci organizuje časopis Duha společně 

s Českým katolickým biblickým dílem. 

Vzdělávací kurzy České biskupské konference 

Kněží, jáhni, řeholníci a církevní zaměstnanci jsou zváni do Prahy na vzdělávací kurzy ČBK. Jejich přehled 

naleznete na tomto odkazu. Přihlášky se přijímají na e-mailu <vzdelavani@cirkev.cz>.  

Adventní kalendáře 

Adventní kalendář 2021 od redakce časopisu Duha: Vznik této pomůcky byl 

inspirován skutečnými událostmi z Třebechovic pod Orebem a osudem tamního 

unikátního dřevěného betléma od Josefa Probošta. Vystřihovánka betléma je spojena 

s příběhem skupiny dětí, které objevily ve staré stodole krásné dřevěné figurky.  

Vyprávění na každý adventní den přibližuje život na začátku 

minulého století, opravy a záchranu betléma, a nakonec napínavé 

pátrání. Více informací a objednávky na <https://petrinum.com>. 

Adventní kalendář Papežských misijních děl: Kalendář nabízí 

adventní náměty s misijními aktivitami pro děti na každý adventní 

den. List formátu A4 v černobílé nebo barevné verzi je možné stáhnout z webu 

<https://missio.cz>. 

Vánoční (adventní) kalendář Brněnské tiskové misie: Netradiční kalendář se 

skládá z plechové tabulky a 24 magnetek s obrázkem. Na každé magnetce je z rubo-

vé strany biblický verš, který se vztahuje k obrázku. Děti se tak každým dnem 

seznamují s vánoční zvěstí. Postupným odebíráním magnetek během adventu se na 

závěr odkryje obrázek vánoční scenérie. Více na <https://btm.cz>. 

Adventní aktivita pro farnosti od olomouckého katechetického centra 

Aktivita s tématem Pečujeme o vztahy nabízí podněty pro zlepšování našich vztahů pro každý 

den adventu. Jedno téma vychází na jeden týden a je zpracováno na kartě, kterou si farníci mohou 

odnést vždy z nedělní mše svaté a věnovat se mu každý den chvíli doma. K dispozici je několik 

variant. Aktivitu je možné propojit s již vydanými kartičkami k nedělním evangeliím, ale lze ji 

použít i bez nich. Podrobný popis a náměty ke zpracování jsou k dispozici na <https://katechetiolomouc.cz>.  

https://www.czv.ktf.cuni.cz/CZVKTF-119.html
mailto:redakceduhy@gmail.com
https://www.cirkev.cz/cs/odbor-cirkevnich-dat/projekty
mailto:vzdelavani@cirkev.cz
https://petrinum.com/
https://missio.cz/
https://btm.cz/
https://katechetiolomouc.cz/
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Synoda 2021 – 2023 

Ve dnech 8. a 9. října 2021 zahájil papež František tříletý synodální 

proces. Jako jeden putující (synodální) Boží lid všichni společně kráčíme 

na cestě do Božího království. Máme se snažit poznat, co od své církve 

chce její Pán. Právě probíhající diecézní fáze předpokládá, že se angažuje 

co nejvíce věřících a vytvoří ve farnostech pracovní skupinky. V nich pod 

vedením Ducha Svatého prodiskutují některá z navržených témat. 

Výsledky diskuzí pak budou dále předávány ke zpracování farním a diecézním koordinátorům. Do skupinek 

se může zapojit každý, kdo má zájem, více na  <https://cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023> . 

Papežská misijní díla informují 

Misijní neděli jsme ve farnostech slavili 24. října. Peníze ze sbírky konané v tento den jsou 

určeny pro Dílo šíření víry. Je to jedno ze čtyř papežských misijních děl a podílí se na 

katechetických, vzdělávacích, charitativních a sociálních projektech pro nejchudší v téměř 

jedenácti stech misijních diecézích.  

Dobrým způsobem, jak pomoci, jsou i Mešní intence misionářům. Jde o vítanou  pomoc 

kněžím v misiích. Mešní intence (úmysly) jsou pro tyto kněze často jediným příjmem. Pomoci 

můžete tak, že necháte odsloužit mši svatou v misijních krajích na svůj úmysl. Mše svaté jsou 

slouženy „na dobrý úmysl“. Intence jsou předávány vždy do nejchudších oblastí v misiích, kde Papežská 

misijní díla ČR pomáhají. Více informací na <https://missio.cz> v rubrice Podpořte – Mešní intence 

misionářům. Děkujeme za vaše dary a modlitby. Mgr. Jana Zehnalová 

   diecézní ředitelka Papežských misijních děl brněnské diecéze 

Ignaciánský examen 

V rámci jubilejního roku sv. Ignáce z Loyoly (500 let od jeho obrácení v r. 1521) nabízí 

Tovaryšstvo Ježíšovo nové materiály (kartičky) vycházející z ignaciánských exercicií, které 

mohou být užitečné těm, kdo chtějí dělat pokroky v duchovním životě. Kartičky je možno 

objednat na <info@jesuit.cz>. Pro milovníky digitálních technologií existuje rovněž aplikace 

Ignaciánský examen, zdarma ke stažení pro Android nebo iOS. 

Examen je 10-15 minut dlouhá modlitba. Jde o systematický zácvik a postupné učení se vidět Boží přítomnost 

v událostech, v lidech kolem nás i v nás samotných. 

Nabídka literatury 

Duha – mimořádné adventní předplatné: Tři adventní čísla časopisu Duha, adventní kalendář 

Třebechovický betlém a hru Praotec Abrahám je možné získat za speciální adventní předplatné 200 Kč. Více 

na <https://petrinum.com>. 

Oslík a vánoční andělíček: Kniha pro děti od tří do šesti let. Oslík s andělíčkem se společně 

vydají na cestu a společně prožijí u jesliček vánoční zázrak. Autor Otfried Preußler je známý 

německý spisovatel. Více na <https://obchod.portal.cz>. 

Dopisy Ježíškovi: Dopisy, které Ježíškovi napsaly známé osobnosti jako Eliška Balzerová, 

Ewa Farna, Robert Fulghum, Dagmar Havlová, Bolek Polívka a řada dalších. Jsou to dopisy 

plné humoru, moudrosti, sarkasmu i laskavosti. Více na <https://obchod.portal.cz>. 

Evangelium na každý den 2022: Oblíbená sbírka evangelních úryvků ke každému dni roku, 

které jsou doprovázeny podněty k rozjímání od P. Petra Vrbackého. Více na <https://paulinky.cz>. 

Předvánoční nabídka Brněnské tiskové misie: Na <https://btm.cz> je možné si vybrat z mnoha druhů 

přáníček a upomínkových předmětů vhodných pro dospělé i děti, které se snaží nést do světa poselství vánoční 

radosti. Hodí se proto jako drobná pozornost i pro lidi žijící mimo církev. Rozšiřuje se také nabídka filmů 

a audioknih, děti potěší i stolní hra Putování do Betléma s přiloženým malým betlémem k vystřižení. 
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