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 ARCIDIECÉZNÍ 
INFORMACE 
  KATECHETŮM

KDO CHCE ZAPALOVAT, MUSÍ SÁM HOŘET!
formační podněty k duchovnímu životu katechetů

„Když prokazujeme dobro, nesmíme přitom propadnout únavě. Vydr-
žíme-li, dočkáme se doby, kdy budeme sklízet. Dokud tedy máme ještě 
čas, prokazujme dobro všem.“ (Gal 6,9–10a)
Doba postní nás vyzývá, abychom se obrátili, změnili své smýšlení a uvě-
domili si, že pravda a krása života nespočívají natolik v tom, co máme, 
ale co darujeme, nikoli v tom, co hromadíme, nýbrž v tom, jak zaséváme 
a sdílíme dobro.
Dobrá setba přináší především plody pro nás, pro naše každodenní vztahy, 
a to i nepatrnými dobrými skutky. Žádný, ani ten nejmenší skutek lásky, 
žádné „velkodušné úsilí“ pro Boha nepřijde nazmar.
Když zaséváme dobro ve prospěch druhých, osvobozujeme se od ubo-
hého vypočítávání vlastních výhod, propůjčujeme svým činům nezištnost 
a otvírají se nám úžasné a milostiplné obzory Božího záměru.
Celý náš život má být časem zasévání 
dobra. Využijme proto zvláště postní 
dobu k tomu, abychom pečovali o lidi 
kolem nás, abychom na cestách životem 
byli nablízku sestrám a bratřím,  kteří 
jsou raněni (srov. Lk 10,25–37). Po-
stní doba je dobou příhodnou,  aby-
chom lidi potřebné hledali, nikoli se jim 
vyhýbali; abychom se tomu, kdo touží 
po vyslechnutí a dobrém slově, ozvali, 
a ne ho ignorovali; abychom toho, kdo 
je osamocený, navštívili a neopustili 
ho. Prokazujme opravdu dobro všem!
(podle Poselství k postní době 2022 papeže Fran-
tiška)



AKTUALITY
ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY Z FORMAČNÍHO DNE
Na jarním formačním dni s tématem Využití videa v katechezi a jeho 
tvorba se nás sešlo během celého dne téměř čtyřicet.
Přednášku P. Romana Vlka „Know how z Vlčího doupěte – aneb Jak 
tvořit videa!“ jsme pro vás streamovali na Youtube kanále Pastoračního 
střediska AP, kde můžete obě části shlédnout i zpětně.
• Část 1: ZDE 
• Část 2: ZDE 

WORKSHOP ZTRACENÁ (OVCE)
Na této postní akci máme ještě několik volných míst! Přijeďte se (možná) 
ztratit a (trochu) nalézt!
Víkendový sebezkušenostní kurz, zaměřený na témata cesty, služby 
a vlastní hodnoty. Budeme trávit čas s ovcemi a ručně zpracovávat ovčí 
vlnu. Práce se spojí s příběhem o islandském pastýři, který v horách 
hledá ztracené ovce. Práce kopíruje příběh, příběh kopíruje práci. V jed-
notlivých fázích se mlčí, rozjímá, čte, sdílí, vypráví.
Bližší informace a přihlašovací formulář: ZDE 

NABÍDKA SEMINÁŘŮ S UŽITÍM METOD FRANZE KETTA
Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského nabízí nové termíny se-
minářů pro učitele a katechety. Připravena jsou tato témata:
• Textilní a přírodní materiály při výchově k hodnotám (úvodní sezná-

mení s metodami Franze Ketta)
• Tvorba projektů hodnotové výchovy s užitím přírodnin a symbolů 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRkB_RipgZk
https://www.youtube.com/watch?v=v1yFcR578OA&t=11s
https://farnostroudnice.cz/ztracena/


(součástí bude ukázka projektu křestních katechezí)
• Tvořivé spolu-vyprávění příběhů (s ukázkami vyprávění příběhů ná-

rodních patronů)
• Spolu-vyprávění biblických příběhů (s výběrem příběhů ze Starého 

i Nového zákona)
Termíny seminářů, bližší informace a přihlášky ZDE. 

STATISTIKY KATECHETICKÉ SLUŽBY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI
V průběhu února jsme dokončili zpracování statistik o katechetické čin-
nosti v naší arcidiecézi ve školním roce 2021/2022. Abyste měli aspoň 
rámcovou představu, sdílíme několik sad zajímavějších údajů:
• V diecézi aktivně působí 191 kate-

chetů s kanonickou misí, 32  kate-
chetů bez kanonické mise a katechezi 
se věnuje 166 duchovních.

• Nejvíce katechetů s kanonickou 
misí získalo svou formaci v rámci 
vysokoškolského vzdělání (54), 49 
katechetů prošlo katechetickým 
kurzem, 20 jiným typem formace, 
21 formaci nemá.

• Mezi aktivními katechety s kanonickou misí je 123 žen a 21 mužů, 
z toho nejvíce mezi 30–50 rokem věku (83).

• Katecheté (laici i duchovní) se v diecézi věnují 589 předškolákům, 
2496 dětem mladšího školního věku a 994 dětem staršího školního 
věku. Mezi mládeží je to 658 osob a dospělých je 4346.

KNIŽNÍ KOUTEK
Každý měsíc se vám budeme snažit nabídnout zajímavé novinky do va-
šich knihovniček. Většinu titulů pak najdete i v naší půjčovně.

Josef Prokeš: Svátost smíření ve světle Ducha svatého 
Zpověď je niterné setkání s Bohem, který mě stvořil, který 
je pramenem mého bytí. On dokáže léčit různá má zra-
nění a ošetřit místa, kudy mi uniká životní síla a radost, 
a to i vzhledem k mé osobní historii. Svátost smíření však 
není zaměřena jen do minulosti. Je zásadně obrácena do 

https://www.vychova-hodnoty.cz/dvpp/
https://eshop.cirkev.cz/knihy/svatost-smireni-ve-svetle-ducha-svateho_10543


budoucnosti. Nezpovídám se jen proto, abych vyjmenoval něco, co se 
stalo v mé dávné či nedávné minulosti, nýbrž prostřednictvím svátosti 
dostávám sílu, abych zaměřil celý svůj život správným směrem. Je to ve-
lice tvůrčí a životodárný čas, kdy se ve mně mocí Ducha obnovuje nejen 
Boží obraz, ale také jeho pokoj a všechny síly i dary, které do mě vložil. 
(Mládež, dospělí) Bližší informace ZDE.

Grzegorz Ryś: Skandál milosrdenství 
Knihu Skandál milosrdenství připravil autor k novému vy-
dání již ve Svatém roce milosrdenství, který vyhlásil pa-
pež František (2015); k českým čtenářům se dostává až 
nyní. Autor je vynikající znalec Božího slova i lidských srdcí, 
jeho texty i kázání působí jako živá voda. „Milosrdenství je 
velkým Božím tajemstvím a v očích lidí obrovským skandá-
lem… Neklade si podmínky, nezná žádné hranice. Dává se 

zdarma.“ (Dospělí). Bližší informace ZDE.

Lea Faberová: Půst a Velikonoce pro nejmenší
Hravý průvodce postní a velikonoční dobou v jednoduché 
sešitové formě obsahuje dvacet zábavných úkolů, které dě-
tem přibližují důležité události velikonočních svátků. Děti 
v něm nenásilným způsobem získají možnost připravit se 
na největší křesťanské svátky roku – Velikonoce. V sešitu 

najdeme rozmanité úkoly. Na děti čekají omalovánky, hledání rozdílů, 
bludiště, spojovačky, puzzle a další hry. Uprostřed sešitu je vložena 
dvoustrana se samolepkami. Na poslední stránce pak najdeme řešení 
úkolů. (Předškoláci, mladší školní věk) Bližší informace ZDE.

NAŠE NOVÉ MATERIÁLY

Postavy pašijového příběhu
V letošním roce plánujeme obnovit a doplnit pomůcku C-679 Postavy pa-
šijového příběhu v barevné i černobílé verzi. Možnosti využití jsou široké:
• S barevnou verzí katecheta může vyprávět velikonoční události na 

přiloženém plánu.
• Děti můžou černobílou malou verzi dotvořit a na principu divadla si 

připomínat jednotlivé události pašijového týdne

https://eshop.cirkev.cz/knihy/pust-a-velikonoce-pro-nejmensi_1037
https://eshop.cirkev.cz/knihy/svatost-smireni-ve-svetle-ducha-svateho_10543
https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Skandal-milosrdenstvi.html
https://eshop.cirkev.cz/knihy/pust-a-velikonoce-pro-nejmensi_1037
https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Skandal-milosrdenstvi.html


• Černobílou velkou verzi lze vybarvit 
barvami na sklo a umístit na okno 
doma, případně tam, kde se učí 
náboženství, případně ji využít jako 
omalovánky

• Dopsat k jednotlivým postavám 
označení jednotlivých dní a doma 
postupně tvořit panorama veliko-
nočních událostí na principu figu-
rek z betléma

Připravujeme rovněž novou sadu luštěnek s tématy svátost manželství – 
svátost kněžství.
Na konci postní doby zveřejníme rovněž nové díly kvízové hry Trůn mou-
drosti, a to pro čtení na Svatý týden a dobu velikonoční cyklu C.

NOVÉ MATERIÁLY OSTATNÍCH AUTORŮ

Postní projekty pro farnosti a rodiny s dětmi
Projekt brněnského Katechetického centra s názvem Ježíš je náš pravý 
král je vhodný pro farnosti a rodiny. Stěžejním motivem je scéna slav-
ného Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma na oslátku. Tato událost, která se 
stala před mnoha lety, je výzvou i pro nás. Je Ježíš opravdu králem na-
šeho života? Toužíme po tom, aby jím byl? Co máme pro to udělat? Bě-
hem 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 ZDE. 
Program Katechetického centra Olomouc Postní doba: MILOSRDEN-
STVÍ CHCI, A NE OBĚŤ nabízí inspiraci, jak můžeme také prožít po-
stní dobu a připravit se tak na slavení 
Velikonoc. Program je určen přede-
vším rodinám s dětmi, ale může být 
inspirací i dospělým, společenstvím, ve 
výuce náboženství apod. Z nabízených 
námětů či výzev si můžete vybírat, 
čemu se chcete věnovat. Program si 
tak přizpůsobte dle svých možností. 
Více na webu ZDE. 

https://kc.biskupstvi.cz/jezis-je-nas-pravy-kral-postni-projekt-2022/
https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2022/02/11/postni-doba-milosrdenstvi-chci-a-ne-obet/


Výběr z křížových cest
I v letošní postní době jistě využijete některou z nabídek 
nových i starších křížových cest:
• Tomáš Halík: Via crucis – Setkání s Ježíšem na křížové 

cestě našich životů a našich dějin. Ježíš nás nezve na 
svou cestu kříže proto, abychom ho oplakávali, nýbrž 
abychom změnili své smýšlení a jednání. Chce nám ode-
jmout srdce kamenná a dát nám srdce z masa, srdce 

skutečně lidská, schopná odvahy k lásce. Při objednávce na e-shopu 
ZDE do 30. dubna 2022 a zadání kódu PAUKPH03_RB získáte titul 
s 20% slevou.

• Timothy Radcliffe: Křížová cesta pro věřící i nevěřící. Křížová cesta 
vyjadřuje působivě jádro křesťanské víry. Kristus na sebe bere úděl 
každého z nás, naše vítězství i pády, radosti i bolesti. Klopýtá s námi, 
když zakopneme, a pomáhá nám znovu na nohy. Toto poselství zde 
zprostředkované Timothym Radcliffem je přístupné věřícím, těm, 
kdo víru hledají, i těm, kdo víru nemají. Nechme se oslovit a vydejme 
se na cestu! (ZDE) 

• Křížovou cestu se můžete modlit i s dětmi – a třeba si ji i doma vy-
tvořit. Podívejte se na web ZDE, kde najdete vhodné materiály!

• V sekci Tematické texty webu Pastorace.cz najdeme rovněž oddíl 
věnovaný křížovým cestám; nabízí se zde jak krátký návod, proč a jak 
se modlit křížovou cestu (ZDE), tak i výběr vhodných textů (ZDE). 

Materiály Pedagogického centra AP na téma Slavení svátků: Velikonoce
Při výuce a katechezích k tématu pří-
pravy na Velikonoce můžete využít 
doplňující materiály našeho Pedago-
gického centra:
• Motivační aktivita: shlédnutí videa 

a diskuse o hodnotách, které jsou 
zobrazeny na posledním snímku. 
Odkaz na video: ZDE

• Program pro 1. – 2. třídu základní 
školy: Co slavíme o Velikonocích

• Program pro 3. – 5. třídu základní 
školy: Velikonoce jsou oslavou no-
vého života

https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Via-crucis.html
https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Via-crucis.html
https://eshop.cirkev.cz/knihy/krizova-cesta-pro-verici-i-neverici_997
https://deti.vira.cz/kalendar/postni-doba/krizova-cesta-1
https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/co-je-krizova-cesta-a-jak-se-ji-modlit
https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/ruzne-krizove-cesty
https://vimeo.com/527004619


• Program pro 6. – 7. třídu základní školy: Velikonoce v obrazech mistrů
• Program pro 8. – 9. třídu základní školy: Velikonoční příběh v kapli 

sv. Václava pražské katedrály
• Cesta k Velikonocům (2. stupeň ZŠ)
Všechny podklady jsou dostupné na webu Pedagogického centry v sekci 
Metodické materiály (ZDE). 

Velikonoční betlém – pomůcka pro katechezi
Komunita Blahoslavenství připravila na postní dobu a Velikonoce obdobu 
vánočního betléma s názvem Velikonoční události v obrazech. Jedná se 
o 4 výjevy k vystřižení z papíru z posledních Ježíšových dnů, tedy od Ze-
leného čtvrtku do Velikonoční neděle. Sadu doprovází dvojlist s popisem 
a inspiracemi ke katechezi s dětmi a k modlitbě v rodině.
Ukázku pomůcky můžete shlédnout na videu (ZDE), objednávky na 
e-mailu pobyty@blahoslavenství.cz. 

Rodinná Bible
Praktická knížka plná příběhů z Bible pro zvídavé děti na-
bízí otázky, obrázky a inspirace. Velkou předností této Bible 
jsou praktické podněty do každodenního života. Rodinná 
Bible nabízí stručné, vkusně převyprávěné úryvky z biblic-
kých knih korespondující s otázkou k zamyšlení, jak dané 

Boží slovo aplikovat v životě.
Úryvek je vždy doplněn kratičkou inspirativní modlitbou. Bohatě ilustro-
vaná kniha poslouží nejen k rodinné modlitbě, ale také při katechetické 
práci nebo jako hodnotný dárek pro děti školního věku.
Pokud si tento titul objednáte na e-shopu ZDE do 30. dubna 2022 a za-
dáte kód PAUKPH03_RB, získáte ho s 20% slevou. 

Postní misijní aktivita PMD 
Součástí postní modlitby pro rok 2022 je křížová cesta s Pauline a pod-
pora konkrétního projektu v Paraguay (ZDE).
V postní době jsme vyzýváni, abychom si něco odřekli, více se modlili 
a mysleli na ty, kteří se bez naší pomoci neobejdou. Papežská misijní 
díla vám opět nabízejí možnost zapojit se do postní modlitební aktivity 
spojené s dobrým skutkem.
V letošním roce se jedná o křížovou cestu, kterou můžeme projít spo-
lečně s Pauline Jaricot, zakladatelkou Díla šíření víry, jež bude v květnu 

https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Rodinna-Bible.html
https://www.vychova-hodnoty.cz/metodicke-materialy/
https://youtu.be/uLfbf15znuo
mailto:pobyty@blahoslavenství.cz
https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Rodinna-Bible.html
https://www.missio.cz/pomahame/projekty-sireni-viry-v-paraguayi/


2022 blahořečena. Modlitební aktivita pro letošní rok se nese v duchu 
slov Jeana Maria Vianneye:
„Dobrotivý Bůh zajišťuje často největší dary v klenotnici nebe porozumě-
ním křížové cestě; láskou ke zkouškám a utrpení.“

Křížovou cestu s Pauline, zakladatelkou Papežského misijního díla šíření 
víry a Živého růžence, si budete moci v tištěné podobě objednat v Kata-
logu misijních materiálů od 25. února.
Jak se zapojit do Postní modlitební aktivity a všechny potřebné infor-
mace o projektu najdete ZDE. 

Dotisk knihy Já se taky zpovídám 
Od 28. února je k dispozici dotisk v katechezi často využí-
vaného titulu Tonina Lasconiho, oblíbeného a uznávaného 
odborníka na katechezi dětí a dospívajících.
Autor v této bohatě ilustrované knize nabízí čtenářům 
text, který je může doprovázet po celou dobu přípravy na 
první svátost smíření. Vede dialog s dětmi, ptá se na jejich 

zkušenosti, nabízí jim své názory, vysvětluje úryvky z Písma svatého. 
A to vše tak, aby dobře pochopily pravý význam svátosti smíření a při-
pravovaly se na ni jako na důležité setkání s Ježíšem Kristem. Kniha je 
k dispozici na e-shopu ZDE. 

https://www.missio.cz/aktuality/misijni-postni-modlitba-s-pauline-jaricot/
https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Ja-se-taky-zpovidam.html
https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Ja-se-taky-zpovidam.html


AKCE A POZVÁNKY
Konference Aktivizace života farností
Trápí vás malá návštěvnost kostelů či vlažnost některých farníků? Pře-
mýšlíte, jak je „probudit“ a jak oslovit své okolí? Pojďme společně sdílet 
pastorační aktivizační podněty, ná-
pady, projekty i zkušenosti a objevo-
vat nové cesty v pastoraci napříč celou 
naší republikou. Domácí zkušenosti 
vám zprostředkují zástupci všech na-
šich diecézí, zahraniční pohled nabídne 
kanadský kněz a spisovatel James 
Mallon.
Konference je jednodenní a proběhne 
24. května 2022 v Hradci Králové v Novém Adalbertinu.
Účast laiků je možná po dohodě s organizátory na doporučení duchov-
ních. Registrace bude probíhat od 2. dubna 2022.
Podrobnosti a přihlášky ZDE.

Kurzy Svatojánské koleje
Svatojánská kolej – Vyšší odborná škola pedagogická nabízí akreditované 
kurzy v těchto oblastech:
• Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů pedagogického pra-

covníka (kurz pro asistenty pedagoga)
• Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedická podpora
• Akreditované kurzy pro prohlubování odborné kvalifikace pedagogic-

kých pracovníků v oblasti předškolní a mimoškolní pedagogiky
Nabídku kurzů a aktuální informace ZDE.  

https://www.cirkev.cz/konference
https://www.svatojanskakolej.cz/rekvalifikacni-kurzy-profesni-zkousky/


Foto: Vojtěch Hlávka ‒ Člověk a víra (str. 3, 9); P. Vojtěch Kodet, 
O.Carm. (str. 1, 2, 6); Jakub Šerých ‒ Člověk a víra (str. 9); 
Zbyněk Šišpera ‒ Člověk a víra (str. 10)

Studentský Velehrad
Vysokoškolské katolické hnutí a všichni 
organizátoři srdečně zvou na XVI. 
ročník celostátního setkání vysoko-
školských studentů na poutním místě 
Velehrad. Letošní ročník se uskuteční 
v termínu 5.–8. května 2022. 
Bližší informace a přihlášky ZDE.

Postní exercicie a duchovní programy
Postní doba, která právě začíná, vybízí k využití nabídky duchovních 
obnov a dalších programů. V naší diecézi můžete vybírat např. z násle-
dujících možností:
• Ignaciánské exercicie v komunitě Chemin Neuf v Tuchoměřicích 

u Prahy (ZDE) 
• Postní kontemplativní exercicie, Úvod do ignaciánských exercicií, Po-

stní rekolekce: Tělo v modlitbě a další programy, které organizuje 
Kolínský klášter (ZDE) 

• Exercicie a duchovní programy pořádané v exercičním domě na Svaté 
Hoře u Příbrami (ZDE) 

https://studentskyvelehrad.cz/
https://www.chemin-neuf.cz/navrh/duchovni-cviceni-cervenec-2021/
https://www.kolinskyklaster.org/program
https://svata-hora.cz/typ-udalosti/exercicie/
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