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Milé katechetky a milí katecheté,  

každý z nás může vyprávět o mnoha radostných chvílích, které nám naše služba přináší. Já jsem asi před dvěma 

týdny prožil moc hezkou příhodu. Stalo se to takhle ve středu navečer, když proběhla hodina náboženství 

a pak skončila i mše pro děti. Jak máme ve zvyku, seděli jsme s dětmi ještě v sakristii u topení a mluvili 

neformálně o všem možném. Tu jedna jedenáctiletá slečna, říkejme jí třeba Klárka, prohlásí: „No jako, ty vogo, 

já jsem nad tím přemýšlela. Z nás tří budou jednou teda megakatechetky.“ Myslela tím sebe a ještě další dvě 

kamarádky. Úplně mě to rozesmálo. Když jsem se jí na to pak ještě ptal, potvrdila mi, že přece teď chodí do 

náboženství, účastní se různých akcí, dokonce už něco dělá pro menší děti, tak je přece jasné, že se jednou 

jako dospělá bude věnovat druhým naplno. Těší mě, že někdo už v jedenácti letech má o svém katechetickém 

povolání jasno. A samozřejmě nejkrásnější na tom je, že nemyslí jen na sebe, co by od koho mohl dostat, ale 

že chce dávat a sloužit. Tomu se my všichni učíme od Krista, pokorného služebníka všech. Ať tedy prožijete 

krásný zbytek adventu a pak i svátky narození Toho, který přišel, aby se stal darem. 

ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí DKC 

Setkali jsme se s kolegy z moravských katechetických center 

V pondělí 22. listopadu v Brně proběhlo setkání pracovníků moravských katechetických center. Po delší době 

jsme se mohli vidět osobně s kolegy z Olomouce a z Ostravy. Každé katechetické centrum představilo svou 

činnost. Po výměně zkušeností následoval společný oběd a prohlídka presbytáře katedrály a věží. Odpoledne 

byl program ukončen. Jsme rádi, že vzájemné setkání pomohlo podpořit mezidiecézní spolupráci. 

Program pro katechety ve druhém pololetí školního roku 2021/2022 

Ve druhém pololetí školního roku se mohou katecheté naší diecéze setkávat v Brně při těchto příležitostech: 

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 aktuální informace budou zveřejňovány na našem webu <https://kc.biskupstvi.cz>. 
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Katechetické metody – workshop v lednu 

Zveme všechny katechety a vyučující náboženství na sobotní praktické workshopy 

věnované katechetickým metodám. Nejbližší setkání se koná 29. ledna 2022 od 9 do 

14:15 na Cyrilometodějském gymnáziu v Brně, Lerchova 65. 

Program:  Metody práce s Biblí (R. D. Mgr. Jindřich Čoupek) 

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

  Metody výtvarné (Mgr. Eva Svobodová) 

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 probíhajícího kurzu Katecheta). 

Aktuální informace o programu, který se vzhledem k epidemiologické situaci může pozměnit, najdete na 

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

Mimořádný ročník soutěže Bible a my 2021/2022  

V letošním školním roce se pro všechny věkové kategorie žáků ZŠ a SŠ uskuteční soutěž Bible a my opět 

elektronicky, a to ve třech kolech: 

 1. kolo 28. listopadu – 24. prosince (advent) 

 2. kolo 10. ledna – 20. února (mezidobí) 

 3. kolo 2. března – 3. dubna (půst) 

Letošní ročník se bude věnovat velkým osobnostem Bible – otázky se postupně budou týkat Mojžíše, 

Abraháma a Ježíše, ale úvod bude vždy z přehledu o Bibli. V každém kole budou vylosováni tři výherci, kteří 

vyplnili (téměř) správně vědomostní kvíz na webu <http://nedelevrodine.cz/bible-a-my>. Po skončení celého 

ročníku budou vylosováni navíc ještě tři celkoví výherci z těch, kteří se zúčastnili všech tří kol a měli všechny 

odpovědi bezchybné. Více informací o soutěži je na <https://bibleamy.cz>. 

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 Čes-

kým katolickým biblickým dílem. 

Lapbooky s adventní a vánoční tematikou 

Katechetické a pedagogické centrum v Ostravě nabízí osvědčené materiály pro  

tvorbu tzv. složky Lapbook. Nabízené materiály pro adventní a vánoční složku 

zahrnují až 7 vyučovacích hodin a jsou vhodné i pro menší skupinky dětí z různých 

tříd 1. stupně ZŠ. Více na <http://metodickeinspirace.cz>. 

Průvodce adventem 2021 v mobilním telefonu 

Pastorační středisko brněnské diecéze opět aktualizovalo aplikaci Průvodce adventem, která 

může pomoci duchovně prožít adventní dobu s rozjímáním a v blízkosti Božího slova. Pro 

každý den předkládá aplikace tři záložky: Písmo, průvodce a modlitbu. Zobrazují se texty pro 

aktuální den a pro předchozí dny. Po 17. hodině se zpřístupní texty pro následující den. Aplikaci 

lze zdarma stáhnout do mobilních zařízení se systémem iOS nebo Android.  

Texty „papírového“ průvodce najdete na webu <https://pastorace.biskupstvi.cz> . 

Adventní deník ostravského diecézního centra mládeže 

Adventní deník poskytuje modlitby a náměty pro každodenní rozjímání nad evangeliem příslušného dne. Je 

v něm i prostor pro vlastní zápisky a možnost zapsat si své konkrétní předsevzetí. Deník najdete na 

<http://dcm.doo.cz> v rubrice Ke stažení. 

Zapal světlo – internetová adventní aktivita od salesiánů 

Na webu <https://zapalsvetlo.cz> naleznete virtuální adventní kalendář s očíslovanými čajovými svíčkami. 

Kliknutím myši můžete „zapálit“ svíčku pro příslušný den, přečíst si zamyšlení nad úryvkem z evangelia 

a pokusit se splnit malou výzvu. 

https://kc.biskupstvi.cz/
http://nedelevrodine.cz/bible-a-my
https://bibleamy.cz/
mailto:redakceduhy@gmail.com
http://metodickeinspirace.cz/
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https://zapalsvetlo.cz/
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Pozvání na ranní modlitbu s rorátními zpěvy na internetu 

P. Petr Hofírek, farář v Dolním Němčí (olomoucká arcidiecéze), zve všechny, kdo se 

nemohou dostat v adventu do kostela, ke každodenní ranní modlitbě s rorátními zpěvy na 

internetu. Modlitba (asi 30 min.) obsahuje tradiční rorátní písně, desátek růžence, žalmy, 

úryvek z Písma svatého, zamyšlení a další modlitby. Modlitba bude každý den k dispozici 

na webu <http://roraty.cz>. Existuje i ve formě aplikace Roráty 2021, pro mobilní zařízení 

s operačním systémem Android ke stažení v Google Play. 

Adventní kalendář České televize 

Česká televize opět letos připravila internetový adventní kalendář pro děti, který nabízí zábavu, ale připomíná 

i vánoční tradice spojené s českou kulturou a křesťanstvím. Kalendář je od 1. prosince 2021 dostupný na 

internetové stránce <https://decko.ceskatelevize.cz/advent>. 

Projekt Křesťanské Vánoce  

Základní myšlenkou projektu Křesťanské Vánoce je přiblížit co nejširší veřejnosti 

duchovní poselství Vánoc. Webové stránky projektu <https://krestanskevanoce.cz> 

každoročně informují o různých aktivitách, které křesťanské farnosti a sbory plánují 

během adventní a vánoční doby. Stránky nabízejí možnost jednoduše vyhledávat akce 

v blízkém okolí podle zadané lokality a programy dostupné on-line. Obsahují také náměty 

k prožití adventu v domácím prostředí. 

Na web je možné zaregistrovat i události ve vaší farnosti, pokud jsou splněny podmínky uvedené na webu. 

Betlémské světlo 2021 

Plamínek z Betléma, z místa narození Ježíše Krista, převezme každý rok vybraný chlapec nebo 

dívka. Cestu z Betléma do Rakouska, kde tato novodobá tradice vznikla, absolvuje Betlémské 

světlo letecky ve speciálním bezpečnostním obalu. Plamínek, který nesmí zhasnout, je sym-

bolem pokoje a míru. V Rakousku se pak během slavnostní ekumenické bohosluž-

by Betlémské světlo předává skautům z jednotlivých evropských zemí. 

Letos tato slavnost měla proběhnout v sobotu 11. prosince v Salcburku, ovšem kvůli nepříznivé epidemiolo-

gické situaci bude nahrazena „videozdravicí“. Betlémské světlo naši skauti převezmou na hranicích, dopraví 

ho do Brna a v neděli 12. prosince v 10:30 předají otci biskupu Vojtěchu Cikrlemu při mši svaté v katedrále. 

V sobotu 18. prosince pak bude Betlémské světlo rozvezeno vlaky po České republice. Více na 
<https://betlemskesvetlo.cz>. 

Tříkrálová sbírka 2022 

Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne ve dnech 1. až 16. ledna 2022. Tříkrálový koncert 

přenášený Českou televizí zazní 9. ledna 2022 od 18 hodin. Během koncertu bude možné 

přispět do sbírky dárcovskou SMS. V některých městech se plánují i tříkrálové průvody. 

Aktuální informace budou zveřejňovány na <https://trikralovasbirka.cz> nebo na webech ob-

lastních charit a farností. 

Začal proces blahořečení P. Martina Středy 

Kongregace pro kauzy svatých v Římě udělila souhlas k zahájení kanonizačního řízení otce 

Martina Středy, kněze a řeholníka Tovaryšstva Ježíšova (1587–1649), který podporoval 

obránce Brna během třicetileté války. Otec biskup Vojtěch se na všechny věřící obrací 

s žádostí o sdělení užitečných informací týkajících se otce Martina Středy. Zvláště vyzývá 

ty, kdo mohou podat svědectví o případných milostech obdržených na jeho přímluvu nebo 

je jim známa nějaká překážka pro kanonizační kauzu, aby ji sdělili do kancelá-

ře sekretariátu (Petrov 8, 601 43 Brno) do 31. ledna 2022. 

Podrobnější informace jsou v textu ediktu na webu Biskupství brněnského <https://biskupstvi.cz>. Biskup 

Vojtěch prosí všechny o modlitbu, aby veškeré dění v souvislosti se zahajovaným kanonizačním řízením otce 

Martina Středy, SJ, přineslo duchovní užitek. 

Úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka je v prosinci za katechety 

V prosinci se spojme v modlitbě s papežem Františkem za všechny, kteří jsou povoláni zvěstovat Boží slovo, 

aby ho dosvědčovali s odvahou a tvořivostí v síle Ducha Svatého. Více na <https://cirkev.cz>.  

http://roraty.cz/
https://decko.ceskatelevize.cz/advent
https://krestanskevanoce.cz/
https://betlemskesvetlo.cz/
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Papežská misijní díla informují 

Misijní činnost je podstatou církve. Píše o tom i Misijní zpravodaj č. 30, 

zaměřený na katechisty v misijních zemích a na jejich rodiny. V prosinci 

také probíhá po celé ČR již tradiční akce PMD s názvem Jeden dárek navíc. 

Letošní výtěžek bude věnován zdravotně postiženým papuánským dětem. 

Misijní klubka se mohou zapojit i do každoročního kreslení a prodeje 

pohlednic v rámci akce Pohled pro misie. Využít s dětmi můžete i nové 

Vánoční misijní omalovánky – misijní betlém, které jsou k dispozici na webu 

<https://missio.cz>, stejně jako informace o všech dalších zmiňovaných 

aktivitách. 

Jménem Papežských misijních děl děkuji vedoucím misijních klubek, pořadatelům misijních akcí i všem 

příznivcům za celoroční nasazení pro misie. Do nového roku přeji katechetům, dětem i jejich rodičům stálého 

misijního ducha a nadšení pro šíření víry a pomoci potřebným. Mgr. Jana Zehnalová 

   diecézní ředitelka Papežských misijních děl brněnské diecéze 

Skřítek Kostelníček – brožurka pro děti o mši svaté 

Tiskový apoštolát A.M.I.M.S. vydal novou brožurku Jany Zehnalové s názvem Skřítek 

Kostelníček. Brožurka je určena mladším dětem. Jednoduchým způsobem přibližuje mši 

svatou a dění v kostele. Hlavní postavou je malý Kája, kterého nebaví chodit do kostela. Při 

jedné takové „kostelní návštěvě“ se však potkává se skřítkem Kostelníčkem a od té doby se 

začne na mši těšit. Kostelníček Kájovi postupně pomáhá chápat mši svatou a učí ho, jak se 

má chovat v kostele. 

Brožurku si děti mohou samy přečíst, dospělí v ní najdou náměty, jak dětem vysvětlit jednotlivé části mše 

svaté. Brožurka je ke stažení na tomto odkazu, objednat ji lze i v papírové podobě přes <apostolat@fatym.com>. 

Nabídky nakladatelství 

Vyprávěj mi o Desateru: Bohatě ilustrovaná knížka byla vytvořena pro děti, ale 

inspiraci v ní najdou i dospělí. Autor Bruno Ferrero nabízí čtenářům příběhy a za-

myšlení nad Desaterem. Kniha se hodí pro četbu doma i při ka-

techezi. Více na <https://eshop.cirkev.cz>. 

Živo(t) v kostele: Obrázková kniha s pevnými listy zobrazuje 

liturgický rok v jedné farnosti. Je vhodná proto i pro menší děti, 

které ještě neumějí číst. Děti mohou z obrázků sledovat, co je 

v kostele jinak, co se děje venku a co uvnitř. V krátkých úvodních textech jsou představeni 

jednotliví farníci, které děti mohou na obrázcích hledat. Ke knize je zdarma ke stažení 

vysvětlující příručka. Více na <https://cestabrno.cz>.  

Boží ajťák: Kniha nese podtitul 9 dní s Carlem Acutisem: příběh a je psána v první osobě. 

Svůj příběh vypráví patnáctiletý chlapec Daniel, který se od lékařů dozvídá, že má leukémii. 

Vyrovnat se s nejistotou a s obavami z budoucnosti mu pomůže kněz Tomáš. Právě díky 

němu se totiž Daniel seznámí s životopisem blahoslaveného Carla Acutise. Příběh podobně 

starého chlapce ho zaujme natolik, že se k němu začne modlit. Devět dní, které ve spojení 

se svým novým přítelem Carlem Daniel prožije, v mnohém změní jeho náhled na život. 

Kniha zaujme teenagery a kromě příběhu obsahuje i otázky k zamyšlení a text novény. Více 

na <https://eshop.cirkev.cz>. 

Křesťanské beletrie pro děti a mládež: Sadu příběhů pro děti Výpravy do doby Ježíšovy, sadu románů pro 

dívky Sestry z Naděje a další knihy je možné získat za snížené předvánoční ceny v nakladatelství Paulínky. 

Více na  <https://paulinky.cz>. 

Nezbeda: Známý křesťanský měsíčník pro mladší čtenáře, kteří májí rádi přírodu a dobrodružství, začal 

vycházet i v on-line podobě. Více na <https://casopisnezbeda.cz>. 

In!-dívčí svět: Křesťanský časopis pro dívky vychází od ledna 2022 bezplatně. Časopis je velkou podporou 

dospívajícím dívkám, najdou v něm kromě poučení i náměty k zábavě a tvoření. Více na <https://in.cz>. 
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