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Milé katechetky a milí katecheté, 

přiblížil se nám začátek postní doby. Naším hlavním úkolem není připravit na požehnané prožití postní doby, 

a později Velikonoc, druhé, ale samy sebe. I nám, pastoračním aktivistům, totiž hrozí duchovní vlažnost, 

setrvačnost a rutina. I my potřebujeme obrácení. Abychom náhodou nedopadli jako farníci v knize J. Š. Baara 

Holoubek. Dovolím si krátký citát, snad vás i trochu pobaví. 

Kázání kněze: „Osada bez Boha je pařeništěm sobectví, zhýralosti, nevěry, je zkázou a hrobem všech ideálů, 

stane se peklem na zemi. Ano, stane se peklem na zemi, amen,“ dokončil farář. „Dejž to nebeský Pán Bůh,“ 

ze zvyku bezmyšlenkovitě odpovědělo několik hlasů. 

Moc bych si přál, abychom dokázali v postní době protrhnout slupky zvykovosti a sklidili bohatou úrodu 

duchovních plodů. ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí DKC 

Postní pátky v brněnské katedrále 

Diecézní katechetické centrum zve širokou veřejnost na duchovní program, který se bude konat během pěti 

pátků postní doby 2022 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Téma obnovy zní Naslouchat a slyšet. 

Program bude zahájen vždy v 17 hodin křížovou cestou, v 17:30 začne mše svatá a od 18:10 následuje 

duchovní promluva pozvaného hosta. Po promluvě plynule navazuje adorace a Nikodémova noc (možnost 

k duchovnímu rozhovoru nebo svátosti smíření). 

Přednášející a jejich témata: 

 4. března Jiří Janalík, kaplan na Bisk. gymnáziu Hledáme k sobě cestu 

 11. března Tomáš Koumal, farář v Brně na Petrově Ticho 

 18. března Jan Kříž, jáhen v Brně na Petrově Boží sdělení 

 25. března Jan Špilar, trvalý jáhen Jak uzdravit komunikaci 

 1. dubna Petr Beneš, farář v Brně-Židenicích Modlitba 

Duchovní promluvy budou také přenášeny přes YouTube kanál Katedrála Petrov. 

Ježíš je náš pravý král – postní projekt 2022 

Projekt s názvem Ježíš je náš pravý král je vhodný pro farnosti a rodiny. Stěžejním motivem 

je scéna slavného Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma na oslátku. Tato událost, která se stala před 

mnoha lety, je výzvou i pro nás. Je Ježíš opravdu králem našeho života? Toužíme po tom, aby 

jím byl? Co máme pro to udělat? Během postní doby chceme na tyto otázky nalézat odpovědi 

a symbolicky se přidat k těm, kdo vítali Ježíše u bran Jeruzaléma jako svého Krále a Mesiáše. 

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

Katechetické metody – workshop v březnu 

Zveme všechny katechety a vyučující náboženství na sobotní praktické workshopy věnované katechetickým 

metodám. Nejbližší setkání se koná 26. března 2022 od 9 do 14:15 na Cyrilometodějském gymnáziu v Brně, 

Lerchova 65. 

Program:  Dramatická výchova v katechezi  (MgA. Monika Lepková) 

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

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

Je třeba se přihlásit alespoň 4 dny předem e-mailem <sumberova@biskupstvi.cz>  

nebo telefonicky na čísle 533 033 247, poplatek činí 200 Kč (neplatí pro účastníky 

probíhajícího kurzu Katecheta). 

Aktuální informace a termíny dalších workshopů jsou zveřejněny na našem webu v rubrice Vzdělávání. 

https://www.youtube.com/channel/UCwxyRL4s0sQnIXq_ImNRBBw
https://kc.biskupstvi.cz/
https://kc.biskupstvi.cz/formacni-setkavani-katechetu-v-brne/
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Termíny školení lektorů Vstupů do škol v roce 2022 

V jarních měsících nabízíme novým i stávajícím lektorům Vstupů do škol možnost zúčastnit se v Brně lektor-

ských školení pro tyto programy: 

Poselství křesťanských Velikonoc II (postní doba) 1. března, Petrov 5, 15:30 až 18:30 

Poselství křesťanských Velikonoc 15. března, Petrov 5, 15:30 až 18:30 

Svědci víry – bohatství našeho národa 26. dubna, Petrov 5, 15:30 až 18.30 

Kostel u nás květen, kostel sv. Augustina 

Bible – víc než kniha podle zájmu 

Na semináře se můžete přihlásit přes web <https://kc.biskupstvi.cz/pro-lektory>, kde najdete 

přihlašovací formulář a kontaktní e-mail na lektorku. 

Malý průvodce postní dobou – aplikace 

Diecézní katechetické centrum připravilo i letos pomůcku Malý průvodce postní dobou. 

Tištěná podoba průvodce je pro letošní rok rozebrána. Připravuje se však elektronická 

aplikace, kterou si mohou zájemci zdarma stáhnout do svých mobilních zařízení se 

systémem Android a iOs. Pomůcka nabízí pro každý všední den citát z Bible a krátký 

duchovní impuls inspirovaný slovy papeže Františka, modlitby a liturgická čtení. 

Krátká zamyšlení u jednotlivých nedělí připravili vzhledem k 245. výročí založení brněnské diecéze někteří 

kněží s křestním jménem Petr nebo Pavel. 

Přednášky z únorového programu s otcem Josefem Prokešem 

V sobotu 19. února 2022 se v brněnské katedrále konala duchovní obnova s ThLic. Josefem Prokešem, 

knězem českobudějovické diecéze. Přednášky je stále možné zhlédnout na YouTube kanálu Katedrála Petrov. 

Nabídka pomůcek našeho katechetického centra s postní a velikonoční tematikou 

Co slavíme o Velikonocích: Brožurka přibližuje dětem události Ježíšovy smrti 

a zmrtvýchvstání a ukazuje souvislost s naším životem. Na jednotlivých stránkách mají 

děti za úkol odpovědět na otázku, doplnit slovo nebo větu, a třeba se i s pomocí Bible 

dozvědět o tématu více. Brožurka je vhodná k využití v katechezi nebo jako dárek. Má 

formát A6 a je barevná, cena 10 Kč, rok vydání 2015. 

Slavíme Svatý týden: Malý kalendář pro děti školního věku obsahuje informace o nej-

důležitějších dnech Svatého týdne (Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá 

sobota a Neděle Zmrtvýchvstání Páně). Usnadňuje tak orientaci v tom, která událost se 

v určený den připomíná a jak se v církvi slaví. Kalendář stojí 12 Kč, rok vydání 2018.  

Pomůcky ke stažení: Na webových stránkách našeho centra jsou ke stažení luštěnky, křížové cesty, pracovní 

listy, postní deníčky a další materiály k postní době i k Velikonocům. Možná využijete i powerpointové 

prezentace o Svaté zemi. Stačí rozkliknout příslušný obrázek v rubrice Pomůcky ke stažení.  

Hra jako prostředek pro vzdělávání – kurz pro pedagogické pracovníky 

Sdružení Petrov, z. s., pořádá s Prázdninovou školou Lipnice jarní kurzy. Zbývá ještě několik volných míst na 

víkendový kurz Hra jako prostředek pro vzdělávání, který se uskuteční od 7. do 8. května 2022 na Vranově 

u Brna. Hradí se pouze režijní náklady. Přihlašování na odkazu zde. 

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 v době adventní, druhé 

kolo bude ukončeno 1. března. Třetí kolo se uskuteční v postní době, 

a to od 2. března do 3. dubna. 

Letos se otázky týkají Mojžíše, Abraháma a Ježíše. V každém kole jsou vždy vylosováni tři výherci, kteří 

vyplnili (téměř) správně vědomostní kvíz na <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>. 

 

 

https://kc.biskupstvi.cz/pro-lektory/
https://www.youtube.com/channel/UCwxyRL4s0sQnIXq_ImNRBBw
https://kc.biskupstvi.cz/pomucky-ke-stazeni/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLLWH_WmT2RoAHEcv9eRo1RZNtxeJ0pKli-FTd8Zzsxx5LZw/viewform
http://nedelevrodine.cz/bible-a-my
https://bibleamy.cz/


Informace Diecézního katechetického centra v Brně č.6/2021-22 3 

Být sama sebou I – vzdělávací kurz pro mladé dívky 

I letos bude v brněnském Centru naděje a pomoci pořádá o jarních prázdninách kurz pro dospívající dívky ve 

věku 12 až 18 let s názvem Být sama sebou I, tentokrát v termínu 7. až 11. března 2022. Program je plánován 

vždy na dopoledne od 9 do 13:30, informace a přihláška na <https://cenap.cz/byt-sama-sebou-1>. 

Nabídka letního prázdninového příměstského tábora v Brně u salesiánů 

Salesiánské středisko mládeže v Brně-Žabovřeskách pořádá o prázdninách příměstský tábor 

pro děti (6-10 let) a nabízí volná místa. Termín: 4. až 8. července 2022. Téma: Carcassonne. 

Více na <https://brno.sdb.cz/stredisko/aktivity/tabory-a-pobytovky>. 

Lapbooky pro dobu postní a velikonoční 

V Katechetickém a pedagogickém centru ostravsko-opavské diecéze jsou stále k dostání lapbooky – před-

chystané materiály pro tvorbu složky s tématy Půst a Velikonoce, které jsou vhodné pro katechezi dětí ve věku 

1. stupně základní školy. Více na <http://metodickeinspirace.cz>. 

Olomoucké postní a velikonoční programy pro farnosti, dospělé i děti 

Na webu <https://katechetiolomouc.cz> si můžete vybrat z několika variant, jak prožít postní dobu 

a Velikonoce. Připraveny jsou tematicky zaměřené programy přizpůsobené pro farnosti, dospělé i pro 

děti, včetně doplňků ke stažení a vytištění. 

Nabídka podpůrných materiálů k učebnici Na cestě s Ježíšem 

Ti, kdo používají olomouckou učebnici Na cestě s Ježíšem, jistě ocení podpůrné obrazové 

materiály, které postupně přibývají na webu olomouckého katechetického centra 

<https://katechetiolomouc.cz>. Pod rubrikou Výuka náboženství, Učebnice, Na cestě s Ježíšem 

najdete metodiky a mapy, po srolování níže také powerpointové prezentace a fotografie míst 

ze Svaté země, které jsou v učebnici zmiňovány. Přímý odkaz je zde.  

Kartičky k nedělním evangeliím pro školní rok 2022/2023 

Olomoucké katechetické centrum bude i letos vydávat kartičky k nedělním evangeliím na příští 

školní rok. Objednávání bude možné v březnu 2022 přes objednávkový formulář na webu 

<https://katechetiolomouc.cz>, kde budou zveřejněny podrobné informace. 

Postní rekolekce pro katechety na Velehradě 

Na Velehradě se uskuteční rekolekce pro katechety, a to v termínu od 18. do 20. března 2022. Povede ji Mons. 

Vojtěch Šíma. Program začne v pátek v 17 hodin mší svatou, bude ukončen v neděli ve 12 hodin. Přihlášení 

je možné na e-mailu <velehrad@stojanov.cz> nebo na tel. 572 571 420 a 733 741 896. Srdečně zvou kolegové 

z olomouckého katechetického centra. 

Misijní kalendář 2022 

Na stránkách <https://missio.cz> v rubrice Aktuality naleznete oblíbený postní 

Misijní kalendář na každý den postní doby 2022 v barevné i v černobílé varian-

tě. Úkoly je možné upravit podle věku účastníků. Využít můžete i křížové cesty 

a další náměty pro činnost v Misijním klubku, ve farnosti, ve škole nebo doma 

v rodině.  

Misijní křížová cesta s Pauline Jaricot 

Papežská misijní díla nabízejí možnost zapojit se do postní modlitební aktivity spojené 

s  dobrým skutkem. V letošním roce se jedná o křížovou cestu, kterou můžeme projít společně 

s Pauline Jaricot, zakladatelkou Díla šíření víry, a inspirovat se úryvky z jejího deníku. Během 

postu lze odkládat finanční příspěvky za požitky, které si v této době odřekneme. Následně je 

můžeme věnovat na projekty Papežského misijního díla šíření víry, které Pauline před dvěma 

sty lety založila. Letos budou příspěvky směřovat do Paraguaye. Více informací je na webu 

Papežských misijních děl <https://missio.cz/aktuality/misijni-postni-modlitba-s-pauline-jaricot>. 

Připravujete ve farnosti nebo v děkanátu zajímavou akci týkající se misijní oblasti, která by mohla být inspirací 

pro druhé? Prosím, ozvěte se diecézní ředitelce PMD pro brněnskou diecézi paní Janě Zehnalové, e-mail 

<jana.zehnalova@gmail.com>. 

https://cenap.cz/byt-sama-sebou-1
https://brno.sdb.cz/stredisko/aktivity/tabory-a-pobytovky
http://metodickeinspirace.cz/
https://katechetiolomouc.cz/
https://katechetiolomouc.cz/
https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2021/01/05/na-ceste-s-jezisem-ucebnice/
https://katechetiolomouc.cz/
mailto:velehrad@stojanov.cz
https://missio.cz/
https://missio.cz/aktuality/misijni-postni-modlitba-s-pauline-jaricot
javascript:;
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Dnes jím jako Keňan – projekt pro školy a soutěž 

Projekt pro školy, jehož tvůrcem je Salesiánská asociace Dona Boska, začne letos 28. února a bude 

probíhat po celý rok. Autoři projektu chtějí v dětech probudit zájem o druhé. Každým rokem 

je vybrána jedna z rozvojových zemí, na kterou se projekt zaměřuje. Cílem letošního ročníku 

je přiblížit žákům, jak vypadá život v Keni. 

Na stránkách <https://dnesjimjako.cz> budou od 28. února 2022 připraveny pracovní listy pro žáky prvního 

i druhého stupně, zajímavosti o Keni, recepty a výpovědi salesiánských dobrovolníků, kteří v Keni pracují. 

K dispozici jsou pracovní listy z minulých let. Součástí je malá soutěž. Pro zapojení do projektu je potřeba 

registrovat se na webu. 

Nabídka slovenských videokatechezí pro mládež 

Na YouTube kanálu Ego Sum Studio sk je možné najít krátké katecheze ve slovenském jazyce pro mládež od 

14 let. Projekt, který navazuje na podobnou aktivitu z Rakouska, si klade za cíl doprovázet mladé katolické 

křesťany na cestě víry. Videa mohou posloužit jako zdroj inspirace, jak mnohé věci mladým lidem vysvětlit. 

Postní kapky 2022  

Známá aplikace do mobilních telefonů od P. Petra Hofírka (olomoucká arcidiecéze) nabízí i letos různé 

inspirace k duchovnímu prožití postní doby. Více na <http://postnikapky.cz>. 

Nabídky nakladatelství 

Duha: Dvanácté číslo časopisu vyjde v podobě postního kalendáře, delšího poskládaného 

listu pro jednotlivé týdny postní doby a pro Svatý týden. Ukázky si můžete již teď prohlédnout 

na <https://petrinum.com>. V nabídce jsou i balíčky starších čísel s postní 

a velikonoční tematikou za zvýhodněnou cenu. 

Rodinná bible: Kniha nabízí stručné a vkusně převyprávěné úryvky 

z biblických knih korespondující s otázkou k zamyšlení, jak dané Boží slovo aplikovat 

v životě. Úryvek je vždy doplněn krátkou inspirativní modlitbou. Bohatě ilustrovaná kniha 

poslouží nejen k rodinné modlitbě, ale také při katechetické práci nebo jako hodnotný 

dárek pro děti školního věku. Do 30. dubna 2022 lze na publikaci při nákupu na 

<https://paulinky.cz> získat 20% slevu při zadání kódu PAUKBN03_RB. 

Via Crucis: V brožurce se Tomáš Halík zamýšlí nad tím, že Ježíš nás nezve na svou cestu kříže proto, 

abychom ho oplakávali, nýbrž abychom změnili své smýšlení a jednání. Chce nám odejmout srdce kamenná 

a dát nám srdce z masa, srdce skutečně lidská, schopná odvahy k lásce. Do 30. dubna 2022 

lze na publikaci při nákupu na <https://paulinky.cz> získat 20% slevu při zadání kódu 

PAUKBN03_VC. 

Kluk v ohni: Příběh z pera české spisovatelky, hudebnice, herečky a loutkoherečky Marky 

Míkové založený na skutečné události může být inspirací pro kluky a holky, kteří čelí 

životním výzvám, ať už jsou to neshody se spolužáky nebo boj s těžkou nemocí či následky 

úrazu. Pro čtenáře od 8 let. Vice na <https://eshop.cestadomu.cz>. 

 

 

 

© Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum, Petrov 5, 601 43 Brno, 

tel. 533 033 308, e-mail <kc.brno@biskupstvi.cz>, <https://kc.biskupstvi.cz> 

https://dnesjimjako.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCNp9TU1lKjTcMn4Kt_6KXFA
http://postnikapky.cz/
https://petrinum.com/
https://paulinky.cz/
https://paulinky.cz/
https://eshop.cestadomu.cz/
mailto:kc.brno@biskupstvi.cz
https://kc.biskupstvi.cz/

