
 

leden školní rok 2021/2022 č. 5  

 
Na co myslet v novém roce? 

Všichni máme zkušenost, že víc než pozitivní skutečnosti přitahují naši mysl mnohem častěji problémy 

a těžkosti, které pak příliš strhávají pozornost na nás samotné. Pepíček píše Ježíškovi: „Milý Ježíšku, mám 

malé kapesné, a proto mi, prosím, přines pod stromeček bubínek, trumpetu a pistoli na vodu. Dědeček mi dá 

peníze, abych nebubnoval, starší sestra mi zaplatí, abych netroubil, a brácha mi půjčí peníze, jen abych po 

něm nestříkal vodou.“ 

Ježíš nás ale v evangeliu vybízí, abychom mysleli především na druhé. Proto vám do nového roku přeji 

kreativitu v konání duchovního dobra, které se samo o sobě stává naším požehnáním. A jak říkal spisovatel 

 a vynálezce Mark Twain: „Vždycky čiň dobro. Některé lidi to potěší a zbytek ohromí.“ Pavel Konzbul 

 pomocný biskup brněnský 

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 a termíny dalších workshopů v březnu a v květnu jsou zveřejněny na našem webu.  

Únorová duchovní obnova s otcem Josefem Prokešem 

Zveme katechety a další zájemce  v sobotu 19. února 2022 do Brna 

na Petrov, kde se uskuteční duchovní obnova s ThLic. Josefem 

Prokešem, knězem českobudějovické diecéze a oblíbeným autorem 

duchovní literatury. S otcem Josefem se zamyslíme nad tím, Jak 

hlásat evangelium v současné společnosti. 

Duchovní obnova je plánována v brněnské katedrále od 9 do 12:15 

a bude následně zakončena společným slavením mše svaté. Další 

informace a případné změny v souvislosti s vládními opatřeními 

jsou na webu <https://kc.biskupstvi.cz>. Není nutné se přihlašovat 

předem. 

Vánoční Vstupy do škol a školení lektorů v roce 2022 

O adventní a vánoční programy projektu Vstupy do škol byl v uplynulém roce 2021 ve 

školách brněnské diecéze velký zájem. Naši lektoři měli možnost s poselstvím křesťan-

ských Vánoc oslovit tisíce žáků základních škol. Programy probíhají nejen ve školních 

třídách, ale také v historických prostorách brněnského biskupství na Petrově. Po absolvo-

vání programu zde mají třídy možnost prohlédnout si interiér a věž brněnské katedrály 

nebo navštívit Diecézní muzeum. 

V novém roce budeme opět školit nové i stávající lektory. V případě zájmu o semináře se můžete přihlásit přes 

web katechetického centra <https://kc.biskupstvi.cz/pro-lektory> , kde najdete přihlašovací formulář a kontaktní 

e-mail na lektorku. 

https://kc.biskupstvi.cz/
https://kc.biskupstvi.cz/pro-lektory/
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Advent 2021 – projekt Naber správný směr je ukončen 

Adventní aktivita pro farnosti a rodiny s názvem Naber správný směr již 

byla ukončena. Velmi děkujeme všem, kdo se do ní zapojili. Z některých 

míst k nám už dorazily i první fotografie (na snímku projekt z Pelhřimova). 

Pokud jste se také zúčastnili, budeme rádi i za vaši zpětnou vazbu 

a fotografie, které můžete posílat na e-mail <kc.brno@biskupstvi.cz>. V naší 

fotogalerii na webu si brzy budete moci prohlédnout některé vaše příspěvky. 

Nabídka pomůcek našeho katechetického centra 

Biblické záložky: V souvislosti s blížící se nedělí Božího slova (23. ledna) upozorňujeme na již dříve vydané 

papírové záložky s tématy: Knihy Bible, Stručné biblické dějiny, Tipy pro četbu Bible, Bible – výjimečná kniha. 

Cena jedné záložky je 3 Kč. Více na <https://kc.biskupstvi.cz>. 

 

Kdo to ví, odpoví: Již dříve vydaná brožura kvízů je díky svému zaměření na Bibli stále 

aktuální. Obsahuje více než dvacet biblických okruhů (biblická jména, proroci, hory, řemesla, 

přirovnání a další). Některé kvízy byly v minulosti uveřejněny v Katechetickém věstníku. 

Cena brožurky je 15 Kč.  

Pomůcky ke stažení: V této rubrice na našem webu jsou shromážděny různé materiály. 

Upozorňujeme na luštěnky a opakovací hry s biblickou tematikou pod obrázkem Bible. 

Materiály ohledně svátku Uvedení Páně do chrámu najdete pod obrázkem Hromnice. 

Nabídka akreditovaných kurzů Prázdninové školy Lipnice 

Sdružení Petrov, z. s. připravuje s Prázdninovou školou Lipnice kurzy na jaro 2022. Díky zapojení Sdružení 

Petrov do projektu na zvyšování neformálního vzdělávání pedagogických pracovníků jsou tyto kurzy, jejichž 

cena se běžně pohybuje okolo 4 500 Kč, zprostředkovány zdarma, hradí se pouze režijní náklady. Absolventi 

kurzů získají osvědčení MŠMT o dalším vzdělávání. Nabízené kurzy: 

28. února 2022 Hra jako prostředek pro vzdělávání – délka 8 hodin, Brno, Petrov 

23. až 24. dubna 2022 Učíme zážitkem aneb zážitková pedagogika v praxi – délka 18 hodin, Vranov u Brna 

7. až 8. května 2022 Hra jako prostředek pro vzdělávání – délka 16 hodin, Vranov u Brna 

Více informací a odkazy pro přihlášení najdete na tomto odkazu. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2022. 

Zimní škola filosofie výchovy – on-line videokonference 

Pedagogická sekce České křesťanské akademie, VOŠ Jabok, Teologická fakulta Jihočeské univerzity a Filoso-

fická fakulta univerzity Konštantína Filosofa v Nitře srdečně zvou na on-line konferenci, která proběhne 

31. ledna až 4. února 2022 prostřednictvím platformy Teams. Více informací o přednášejících a další 

podrobnosti o programu jsou na <https://www.jabok.cz/cs/akce/zimni-skola-filosofie-vychovy>. 

Kurz Liturgická výchova v katechezi – přihlašování prodlouženo 

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.  

Přihlášení je prodlouženo do 15. února 2022. Více informací a elektronická přihláška jsou na tomto odkazu. 

mailto:kc.brno@biskupstvi.cz
https://kc.biskupstvi.cz/
https://docs.google.com/document/d/1cvhLVLouf8uHR8ecq-jnHDaSULBLvq3bPe3Cx-LArpM/edit?usp=sharing
https://www.jabok.cz/cs/akce/zimni-skola-filosofie-vychovy
https://www.czv.ktf.cuni.cz/CZVKTF-119.html
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Soutěž Bible a my 2021/2022  

V letošním školním roce probíhá soutěž Bible a my opět elektronicky, a to ve třech kolech. První kolo se 

uskutečnilo již v adventu, ale stále je možné se zapojit do druhého 

a třetího kola v těchto termínech: 

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

 3. kolo 2. března – 3. dubna (půst) 

Letošní ročník se věnuje velkým osobnostem Bible – otázky se týkají Mojžíše, Abraháma a Ježíše. V každém 

kole jsou 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, kteří se zúčastnili všech tří kol a měli všechny odpovědi bezchybné. Více na <https://bibleamy.cz>. 

Náměty pro slavení neděle Božího slova, biblické hry a další pomůcky 

Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí, která letos připadne na 

23. ledna, se bude po celém světě slavit jako neděle Božího slova. Na webu Českého katolic-

kého biblického díla <https://biblickedilo.cz/nedele-boziho-slova/impulsy-ke-slaveni> najdete in-

spiraci, jak neděli Božího slova oslavit. Jsou zde i další náměty (biblické hry, biblický 

růženec), které lze využít při katechezi dětí nebo doma v rodině.  

Učitelé náboženství sobě –  skupina pro katechety na Facebooku 

Tato skupina je určena učitelům náboženství a katechetům, kteří se chtějí podělit o své zajímavé nápady, nebo 

si vyměňovat osvědčené pomůcky. Správci jsou Tomáš Cyril Havel a Eva Muroňová (časopis Duha). 

Formační on-line setkání pro kostelníky 

Institut pro liturgickou formaci (Liturgie.cz) pořádá pro kostelníky a pro ty, kdo pečují 

o kostelní vybavení či prádlo, formační setkání. Uskuteční se ve čtvrtek 

27. ledna 2022 ve 20 hodin prostřednictvím platformy Zoom a YouTube. Předná-

šejícími jsou Mons. Pavel Konzbul, P. Roman Dvořák a svatovítský kostelník Michal 

Brich. Témata: liturgický prostor, paramenta, liturgické nádoby a pomůcky a péče 

o ně. Všechny podrobnosti je možné najít na stránce <https://liturgie.cz>. 

Konference o církvi v době pandemie 

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zve na konferenci Církev v době pandemie, 

která se uskuteční 28. ledna 2022 v budově teologické fakulty v Českých Budějovicích, Kněžská 8. Konfe-

rence se chce zaměřit na to, jak do uskutečňování poslání církve zasáhla pokračující pandemie z r. 2020 

a v souvislosti s ní hygienická opatření přijímaná v České republice. Na tyto a podobné otázky budou v jedno-

tlivých oblastech hledat odpovědi převážně teologové a religionisté napříč konfesemi společně s účastníky 

konference z řad široké veřejnosti. Konference se uskuteční prezenčně, případná on-line či hybridní forma 

bude oznámena. Bližší informace a přihlášky: Mgr. Karel Šimr, Ph.D., e-mail <simr@tf.jcu.cz>. 

Mezinárodní konference o náboženské výchově 

Společnost Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk (EJF) zve na mezi-

národní konferenci Náboženská výchova v současné škole? Nebo i jinde? 

Konference se koná v pátek 11. února 2022 od 9:30 do 18 hodin v němec-

kém Selbu a je určena učitelům náboženství a základů společenských věd, 

katechetům, kněžím a dalším zájemcům. Vše bude simultánně tlumočeno 

do češtiny. Českým partnerem je Pedagogická sekce České křesťanské 

akademie. Letáček s podrobnějšími informacemi je na tomto odkazu. 

E-mail pro přihlášení je <rene.milfait@seznam.cz>. 

Studium teologických oborů 

Do konce února je možné přihlásit se ke studiu bakalářských a magisterských oborů na většině vysokých škol 

v České republice. Teologické obory mají v nabídce tyto fakulty: 

 Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové  <https://uhk.cz/cs-CZ/PDF> 

 Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci  <https://studujcmtf.cz>  

 Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze  <https://ktf.cuni.cz>  

 Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  <https://www.tf.jcu.cz> 

http://nedelevrodine.cz/bible-a-my
https://bibleamy.cz/
https://biblickedilo.cz/nedele-boziho-slova/impulsy-ke-slaveni
https://liturgie.cz/
mailto:simr@tf.jcu.cz
https://www.tf.jcu.cz/images/TF/fakulta/kalendar-akci/pozvanka-letak-prihlaska-nabozenske-vzdelavani.pdf
mailto:rene.milfait@seznam.cz
https://uhk.cz/cs-CZ/PDF
https://studujcmtf.cz/
https://www.ktf.cuni.cz/
https://www.tf.jcu.cz/
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Celostátní setkání mládeže 

V letošním roce se uskuteční Celostátní setkání mládeže, a to v Hradci Králové, v týdnu 

od 9. do 14. srpna 2022. Jsou zváni všichni mladí ve věku 14 až 26 let. Starší mládež bude 

vítanou posilou v přípravných týmech. Přihlašování je spuštěno od 3. ledna 2022. Vice 

informaci na <https://celostatnisetkanimladeze.cz>. Přípravný tým prosí o modlitbu a podporu. 

Papežská misijní díla informují 

Papežská misijní díla budou letos slavit několik velkých událostí. V květnu má proběhnout 

blahořečení Pauline Jaricot (1799-1862), zakladatelky katolického díla Šíření víry. Zároveň 

uplyne 100 let od prohlášení misijních děl papežskými a 400 let od vzniku Kongregace pro 

evangelizaci národů, pod kterou Papežská misijní díla spadají. 

Je dobré si při této příležitosti uvědomit, že misie jsou podstatou církve a základní misijní 

poslání získává člověk už při křtu. Být misionářem znamená šířit víru ve svém okolí a nebát 

se přihlásit k Pánu Ježíši svým způsobem života. V některých zemích jsou i v dnešní době 

misionáři pro tyto snahy v ohrožení života.  Mgr. Jana Zehnalová 

 diecézní ředitelka Papežských misijních děl brněnské diecéze 

Kniha pro děti o Pauline Jaricot 

V souvislosti s plánovaným blahořečením Pauline Jaricot, která stála u zrodu Papežských 

misijních děl, upozorňujeme na knihu pro dětské čtenáře Pauline Jaricot – malá holka, 

která vykonala velké dílo (rok vydání 2020). Více informací je na webu Papežských 

misijních děl <https://missio.cz/?s=Paulin+Jaricot>. 

Jubilejní rok 2025 

Začínají přípravy na jubilejní (Svatý) rok 2025 s mottem Poutníci naděje. Papež František svěřil koordinací 

příprav Papežské radě pro novou evangelizaci. Každý Svatý rok má být časem obrácení a smíření, solidarity 

a spravedlnosti. Věřící během něho mohou získat plnomocné odpustky pro sebe i zemřelé. Více informací na 

<https://cirkev.cz>. 

Nabídky nakladatelství 

WAKAN TANKA – Hodiny náboženství pro věčné začátečníky: Autor Marek Vácha 

chce upevnit všechny čtenáře v tom, aby si v naší konzumní společnosti nenechali vzít 

nadšení z víry a touhu po Bohu, která je všem lidem společná. Aby se 

nechali zasáhnout Boží láskou, žasli nad ním a neztratili motivaci být stále 

jeho svědky. Název knihy odkazuje na indiánské národy, které, ačkoliv 

dávaly Bohu různá jména, dokázaly vnímat jeho živou přítomnost 

v přírodě i v lidském životě. Vice na <https://cestabrno.cz>. 

O Marii: Kniha pro děti od autorky Kateřiny Šťastné chce přiblížit dětem, 

ale nejen jim, Ježíšovu maminku a její život. Vice na <https://cestabrno.cz>. 

Expedice Bible. Základní výbava: Příručka pro čtení Božího slova poskytuje čtenářům 

návod ke čtení Bible a k jejímu pochopení. Upozorňuje na to, jak které texty chápat, varuje 

před nástrahami, jaké mohou číhat ve špatném stylu čtení, a též 

napovídá, jak vytěžit z textů Božího slova co nejvíc. Příručka je 

srozumitelná a stručná, rok vyd. 2020. Více na <https://paulinky.cz>. 

Duha: Desáté číslo časopisu vychází jako sešitek Pane, vítej u nás 

doma. Rodina se modlí. Obsahuje modlitby k různým příležitostem 

pro celou rodinu. Při odběru většího množství lze uplatnit množstevní 

slevu. Zajímavá je i nabídka pololetního předplatného časopisu Duha, lapbooků, 

Svátosti, Desatero, a různých her. Více na <https://petrinum.com>. 
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