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Milé katechetky a milí katecheté, 

všechno kolem nás krásně kvete. Na naší petrovské faře mi právě dělají radost např. krásné růžové květy 

kamélie. Je docela málo známé, že tato vznešená květina je pojmenována po jednom brněnském rodákovi. Jiří 

Josef Kamel (1661-1706) byl brněnský jezuita, lékárník a botanik, který jako misionář odcestoval na Filipíny 

a strávil tam 17 let svého života. Zabýval se filipínskou flórou, především zkoumal účinky rostlin z hlediska 

jejich možného využití v lékařství. Vytvořil herbář, mnoho rostlin popsal a vytvořil ilustrace, které jsou 

uchovávány v muzeích v Lovani a v Londýně. Věnoval se i filipínské fauně, jedno z jeho děl nese krásný název 

O obludách, příšerách a hadech. Kamelova láska k Bohu a k lidem se projevila tímto způsobem. I my jsme 

někdy překvapeni, jakými cestami nás Bůh vede. Někdy je naše cesta dokonce plná překážek, a to nejsme moc 

rádi. Jenže to může být jako s květinou. Když ji správně ostříháte, může vytvořit košatější korunu plnou květů.  

Přeji vám požehnaný květen ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí DKC  

Ohlédnutí za poutí katechetů do Říma 

Letos od 7. do 11. dubna měli katecheté naší diecéze možnost vykonat společnou pouť do Říma. Fotografie 

z pouti jsou k vidění na webu <https://kc.biskupstvi.cz> ve fotogalerii. Přinášíme dojmy některých účastníků: 

• Když mi došla v lednu pozvánka od otce Tomáše Kou-

mala s nabídkou strávit Květnou neděli v Římě, neváhala 

jsem. Měla jsem možnost prožít mši svatou v Lateránské 

bazilice, v bazilice sv. Petra, v Kalixtových katakombách 

a v chrámu Santa Maria Maggiore – na krásných a pro nás 

křesťany významných a promodlených místech. Zážitky 

to byly velmi silné. Nejvíce mě osobně posílila modlitba 

na Svatých schodech a setkání s papežem Františkem 

o Květné neděli, když kousek od nás projížděl ve svém 

papamobilu. Zářily z něho Boží pokoj a radost, které jsem 

přes televizní obrazovky nikdy tolik nevnímala. K tomu 

se sešla prima parta skvělých lidí s perfektním průvodcem 

otcem Tomášem. Díky této pouti jsem letošní Velikonoce 

prožila mnohem hlouběji. Marie Lorencová 

• Ve čtvrtek 7. dubna ve tři ráno (dalo by se skoro říci v nekřesťanskou hodinu) jsme minibusem vyrazili z Brna 

do Vídně, odkud jsme se letecky přepravili do Říma. Od začátku panovala ve dvacetičlenné skupině vedené 

otcem Tomášem Koumalem přátelská a radostná atmosféra. Po ubytování v Nepomucenu jsme hned začali 

objevovat krásy Říma. Jak se říká: „Kam se v Římě podíváte, tam je nějaká památka.“ Navštívili jsme jich 

opravdu hodně a nachodili kolem 70 km. Mohlo by se zdát, že jsme jen chodili, ale rozhodně nechyběl dostatek 

času v klidu nasát atmosféru svatých míst a věnovat čas osobní modlitbě. Kdo chtěl, mohl si také zajít na 

typickou snídani – kávu s ještě teplým croissantem. Někteří z nás ochutnali italskou pizzu nebo těstoviny, ke 

kterým nechyběla sklenka vína. Všichni jsme si pošmákli na italské zmrzlině (nejlepší i největší mají u Pan-

theonu). Opravdovým zážitkem byla Květná neděle strávená s papežem Františkem na Svatopetrském náměstí. 

S olivovými ratolestmi a se zpěvem Hosana jsme vítali Krále králů. V srdcích si odnášíme spoustu zážitků 

a hlavně nových přátelství se slibem, že jsme v Římě určitě nebyli naposledy. Veronika Plhalová 

 

 

 

https://kc.biskupstvi.cz/
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• Květná neděle s olivovými ratolestmi a s papežem Františkem, mše svatá nad hroby prvních mučedníků, 

veselé halekání tiché a nenápadné „kafétetky“, Řím jako na dlani z kopule ve Vatikánu, Koloseum, zkušený 

a neúnavný průvodce, milá setkání s boromejkami v Nepomucenu a spousta dalších střípků do nádherné 

mozaiky naší poutě. Zvládli jsme navštívit papežské baziliky, Svaté schody, Forum Romanum, zažít atmosféru 

Říma od rozbřesku až do noci, ochutnat kávu v baru na stojáka či malou „velikánskou“ zmrzlinu… 

Každopádně až se k vám dostane nabídka P. Tomáše Koumala, neváhejte a jeďte. Jeho „cestovní kancelář“ je 

připravená na vše a kromě duchovní posily v Eucharistii na krásných poutních místech nabízí i tělesnou posilu 

na putování (do jedné i do druhé nohy). My jsme to měli s bonusem – partou úžasných, krásných, pokojných 

a radostných „lidiček“. Všem vám moc díky! SM Bernadeta Prášková 

Katechetické metody – workshop v květnu 

Poslední workshop katechetických metod v tomto školním roce se uskuteční 14. května od 9 do 14:15 na 

Cyrilometodějském gymnáziu v Brně, Lerchova 65. Workshopy probíhají v rámci 

kurzu Katecheta, jsou však otevřeny všem vyučujícím náboženství. Jedná se o je-

dinečnou příležitost si jednotlivé metody zopakovat nebo nově vyzkoušet.  

Program:  Pedagogika Fr. Ketta  (Mgr. Alena Žáková) 

  Dramatická výchova v katechezi (MgA. Monika Lepková) 

  Příprava dětí na přijetí svátostí (Mgr. Martina Brestovská) 

Je třeba se přihlásit alespoň 3 dny předem na e-mailu <sumberova@biskupstvi.cz>  nebo telefonicky na čísle 

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

Letní teologický seminář v Brně na Petrově 

Třetí ročník Letního teologického semináře se uskuteční od pátku 15. července  do 

soboty 16. července v Brně, fara Petrov 9. Během přednáškových bloků vystoupí se 

svými příspěvky tito pozvaní hosté: 

P. Mgr. Zdeněk Drštka Člověk – Boží obraz a podoba pátek od 13 do 17:15 h 

P. ThLic. David Ambrož Mesiánské zázraky sobota od 9 do 15 h. 

Podrobný program je na našem webu <https://kc.biskupstvi.cz>, přihlášky budeme evi-

dovat pomocí elektronického formuláře, který zavčas zveřejníme. 

Prvokomunikanti 2022 

Setkání prvokomunikantů s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem se uskuteční 

ve čtvrtek 6. října 2022 v Brně na Petrově. Na <https://kc.biskupstvi.cz> si už nyní 

můžete stáhnout a vytisknout pozvánku a předat ji dětem a jejich rodičům při 

slavnosti prvního svatého přijímání. 

Aktuální nabídka pomůcek z našeho centra 

POMŮCKY KE STAŽENÍ 

Mariánská témata: v rubrice Pomůcky ke stažení, pod obrázkem P. Marie 

jsou ke stažení různé pracovní listy, luštěnky a výtvarné aktivity zaměřené 

na Pannu Marii. Vybrat si můžete také z několika mariánských power-

pointových prezentací, které najdete pod příslušnou ikonou. 

POMŮCKY K ZAKOUPENÍ 

Eucharistie – teoretické a praktické podněty: Nově vydaná brožura obsahuje řadu 

užitečných inspirací pro katechezi, a to jak teoretických, tak i praktických. Je využitelná při 

práci s dětmi, mládeží i dospělými. Publikace nabízí konkrétní návody, jak vést katechezi 

a jaké prvky při ní využít, obsahuje příběhy k tématu eucharistie, motivy a symboly na 

nástěnky k přípravě prvokomunikantů, základní pokyny k adoraci 

s dětmi, náměty na stanoviště s hrami, nechybí ani kvízy znalostí. 

Cena 60 Kč, formát A5. 

Sešitky pro prvokomunikanty: Ilustrované sešitky připomenou 

základní modlitby, pomohou pochopit význam přikázání Desatera, svátosti smíření 

a eucharistie. Jsou vhodné zvláště pro prvokomunikanty, cena 10 Kč za 1 ks. 

https://kc.biskupstvi.cz/
https://kc.biskupstvi.cz/
https://kc.biskupstvi.cz/pomucky-ke-stazeni/
https://kc.biskupstvi.cz/namety-panna-maria/
https://kc.biskupstvi.cz/powerpoint/
https://kc.biskupstvi.cz/powerpoint/
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Památka k 1. sv. přijímání: Pamětní list formátu A4 (po přehnutí A5) poslouží jako 

upomínka na významnou událost prvního přijetí Pána Ježíše v eucharistii. Obrázek 

namalovala Hana Dostálová. Je možno vybrat si ze dvou variant – světlé a tmavé. Cena 

je 8 Kč. 

Vysvědčení: List formátu A4 (po přehnutí A5) je vhodný k oficiál-

nímu zakončení vyučování náboženství ve farnosti na konci škol-

ního roku. Vnitřní část je připravena k vepsání údajů o dítěti a pro případné slovní hodno-

cení. Nabízíme různé varianty, k nahlédnutí na webu. Cena je 4 Kč. 

Celou nabídku si můžete prohlédnout na našem webu <https://kc.biskupstvi.cz>, zakoupit 

pomůcky je možné osobně u nás v kanceláři, adresa Petrov 5, Brno. Pro objednání využijte 

e-mail <kc.brno@biskupstvi.cz> nebo telefon 533 033 308. 

Objednávky učebnic z Olomouce pro příští školní rok 

Centrum pro katechezi v Olomouci nabízí objednávku učebnic náboženství pro příští 

školní rok 2022/2023. Objednat si můžete tyto učebnice: 

Na cestě s Božím lidem (9–12 let) – ukázka zde 

Na cestě s Ježíšem (9–12 let) – ukázka zde 

A novu učebnici Napříč dějinami (8. a 9. třída a nižší ročníky SŠ) – ukázka zde 

Učebnice se objednávají přes tento elektronický formulář do 13. 5. 2022. Osobní vyz-

vednutí objednaných učebnic bude opět možné i v našem katechetickém centru v Brně, 

pokud je zvolíte v elektronickém formuláři. 

Rizikové chování dětí a mládeže v kyberprostoru – akreditovaný kurz 

Sdružení Petrov, z. s., ve spolupráci se společností Etická výchova, o. p. s., 

nabízejí zdarma jednodenní kurz Rizikové chování dětí a mládeže 

v kyberprostoru, který je vhodný pro učitele, rodiče, kněze, katechety, vychovatele a všechny vedoucí, kteří 

pracují se skupinou dětí či dospívajících. Účastníci se během kurzu seznámí nejen s teoretickými poznatky 

o kyberšikaně, stalkingu a jiných rizicích, ale na vlastní kůži si vyzkoušejí i modelové situace, ve kterých se 

mohou oběti ocitnout. Účastníkům budou také nabídnuty podněty pro prevenci a pro řešení rizikových situací. 

Kurz je akreditován MŠMT v rámci dalšího vzdělání pedagogických pracovníků. V nabídce jsou dva 

termíny konání kurzu: 

16. května 2022 od 10:30 do 17 hodin v Brně, areál Petrova  elektornická přihláška 

 4. června 2022 od 9 do 16 hodin v Brně, areál Petrova  elektronická přihláška 

V případě zájmu je možné uspořádat obdobný kurz i ve farnostech, např. pro mládež, biřmovance apod., infor-

mace podá Anežka Mrláková, e-mail: <mrlakova@biskupstvi cz>, tel. 533 033 229. 

Česká biskupská konference zavádí nový pojem katechista 

Pojmem katechista bude označována osoba v laické evangelizační službě, kterou stanovuje motu proprio 

Antiquum ministerium papeže Františka. Zatímco pojem katecheta je v České republice spojen hlavně s výukou 

náboženství a s katechezí, katechista by měl být člověk, který je zapojen i do různých jiných forem pastorační 

činnosti. V dohledné době bude připraven dokument, který bude přesně definovat náplň služby katechisty 

v prostředí České republiky. Více na <https://cirkev.cz> nebo v Katolickém týdeníku č. 19/2022, s. 6. 

Konference Aktivizace života farností 

Zájemci o problematiku života farností jsou zváni na konferenci, která se koná 24. května 2022 v Hradci 

Králové. Podrobné informace a podmínky registrace jsou na webu královéhradeckého biskupství, odkaz zde. 

Letní kurzy Katecheze dobrého pastýře v Hradci Králové 

Rodiče, katecheté a kněží, kteří hledají, jak vhodným způsobem vést děti ke vztahu s Bohem, 

se mohou zúčastnit pětidenních vzdělávacích kurzů Katecheze dobrého pastýře, které 

souběžně proběhnou od 25. do 29. července 2022 v Salesiánském domově mladých v Hradci 

Králové – Kuklenách.  

Účastníci si mohou vybrat, zda se zúčastní kurzu zaměřeného na děti ve věku 3 až 6 let (1. stu-

peň KDP) nebo kurzu pro děti ve věku 6 až 9 let (2. stupeň KDP). Více informací na webu 

<https://katechezedobrehopastyre.cz> a na elektronické přihlášce.  

https://kc.biskupstvi.cz/publikace-vysvedceni/
https://kc.biskupstvi.cz/
mailto:kc.brno@biskupstvi.cz
https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2021/01/13/na-ceste-s-bozim-lidem/
https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2021/01/05/na-ceste-s-jezisem-ucebnice/
https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2022/04/25/napric-dejinami/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkxuPVL-SPa4UZu7OLJSpTX2zd965FXtVvbwea6ipvgMd6-Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci5MK8kPaR-BvcrY8ghVGXlZjmZ6WjAv7rAgY4uZaOr3AXTA/viewform
https://cirkev.cz/
https://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/konference-aktivizace-zivota-farnosti-12255
https://katechezedobrehopastyre.cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP_91XGSgD_Y5r6NjrNZqFwpTlVr2bmouBV1OTfPfh3rBbeg/viewform
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Papežská misijní díla informují 

Papežská misijní díla v květnu slaví sté výročí od prohlášení za papežská. Pauline Jaricot, zakladatelka 

modlitby živého růžence (1826) a Díla šíření víry (1822), bude 22. května 2022 prohlášena za blahoslavenou. 

Papežská misijní díla proto vydala letáček – skládačku s jejím krátkým životopisem a záložku s prosebnou 

modlitbou, k objednání na <https://missio.cz>. 

Misijní putování s živým radostným růžencem 

Pauline Jaricot je průvodkyní letošního ročníku Misijního putování zaměřeného na 

modlitbu radostného růžence. Materiály ke stažení do mobilního telefonu či 

k vytištění přibudou během měsíce května na webu <https://missio.cz>. Zpracování 

aktivity je vhodné pro všechny věkové skupiny. 

Modlíme se růženec s dětmi - výzva 

Během měsíce května probíhá výzva Papežských misijních děl k modlitbě růžence 

s dětmi. Více informací na Facebooku Papežských misijních děl ČR. 

Misijní materiály k Noci kostelů 

U příležitosti Noci kostelů 2022 je možné si zapůjčit u diecézní ředitelky misijní výstavu, získat misijní pexesa 

či kartičky Kintuadi. Návod, jak s kartičkami pracovat, si můžete stáhnout na tomto odkazu. Více informací 

o dostupných materiálech podá paní Mgr. Jana Zehnalová, diecézní ředitelka Papežských misijních děl pro 

brněnskou diecézi, e-mail <jana.zehnalova@gmail.com>. 

Můžu se zeptat? – krátká vysvětlující videa pro děti 

V rámci pořadu Missio magazín na TV Noe nebo na YouTube kanálu MissioCZ je 

možné nalézt krátká animovaná videa s názvem Můžu se zeptat? Pořadem provází 

chlapec František se svou maminkou Anežkou. Přístupnou formou vysvětlují dětem 

různé pojmy, např. co znamená slovo církev, blahoslavená, misijní a podobně. Více 

na tomto odkazu. 

Nacházet Boha ve všech věcech – krátký film pro děti 

V rámci roku sv. Ignáce z Loyoly (květen 2021 až červenec 2022), který vyhlásil generální představený 

jezuitského řádu jako připomínku 500. výročí Ignácova obrácení, byl natočen desetiminutový film pro děti 

s názvem Nacházet Boha ve všech věcech. Najdete jej na portálu YouTube na tomto přímém odkazu. 

Týden pro rodinu 

Rodinný svaz ČR pořádá již 14. ročník akce Týden pro rodinu, tentokrát 

s mottem Rodina – tým pro život. V rámci tohoto týdne se od 7. do 15. května 

konají akce pro rodiny po celé republice. Rodiny se také mohou pokusit 

vypracovat přiložený pracovní list. Více na <https://tydenprorodinu.cz>. 

Den pro rodinu v Brně 

V rámci Týdne pro rodinu se koná v neděli 15. května 2022 Den pro rodinu. Centrum pro rodinu a sociální 

péči připravilo v Brně na ulici Biskupské 7 od 11:30 do 16 hodin program s rozmanitými aktivitami vhodný 

pro rodiny s dětmi. Centrum při této příležitosti oslaví 30. výročí svého vzniku. Více informací na 

<https://crsp.cz>, letáček s podrobným programem je na tomto odkazu. 

Rodinná stezka zahradami pod Petrovem 

V rámci Týdne pro rodinu je možné navštívit od 7. do 15. května zahrady pod Petrovem v Brně, 

kde brněnské Centrum pro rodinu a sociální péči připravilo pro návštěvníky s dětmi hravé výzvy. 

Na konci nechybí ani malá odměna. Více na <https://crsp.cz>. 

Festival KEFASFEST 

Multižánrový křesťanský hudební festival se tradičně uskuteční od 24. do 26. června 2022 

v areálu kláštera Rosa Coeli v Dokních Kounicích. Vstupenky je možné zakoupit na webu 

<https://kefasfest.cz>, při včasném přihlášení je poskytována sleva. 

 

https://missio.cz/
https://missio.cz/
https://www.facebook.com/search/top?q=pape%C5%BEsk%C3%A1%20misijn%C3%AD%20d%C3%ADla%20%C4%8Desk%C3%A1%20republika
https://www.facebook.com/search/top?q=pape%C5%BEsk%C3%A1%20misijn%C3%AD%20d%C3%ADla%20%C4%8Desk%C3%A1%20republika
https://www.missio.cz/materialy/zabava/kintuadi-v-kvarteto-krizek/
mailto:jana.zehnalova@gmail.com
https://www.youtube.com/c/MissioCZ/playlists
https://www.youtube.com/watch?v=sqFqEOIDe90
https://tydenprorodinu.cz/
https://crsp.cz/
https://www.crsp.cz/wp-content/uploads/2022/05/den_pro_rodinu_2022_letak.pdf
https://crsp.cz/
https://kefasfest.cz/


Informace Diecézního katechetického centra v Brně č.9/2021-22 5 

Katolická charismatická konference v Brně 

Od dubna je otevřeno přihlašování na program Katolické charismatické konference, která se 

uskuteční od 6. do 10. července 2022 na brněnském výstavišti. Přihlášku a podrobnosti k programu 

najdete na <http://konference.cho.cz>.     

Velikonoční liturgické hádanky – soutěž na Liturgie.cz 

Stále je ještě možné se do neděle 8. května zapojit do soutěže na portálu Liturgie.cz. 

Během doby velikonoční je každé úterý na webu zveřejněna hádanka, na kterou je 

potřeba odpovědět do půlnoci následující neděle. Hádanek je celkem 6. Do slosování 

o ceny budou zahrnuti soutěžící, kteří budou mít alespoň 4 správné odpovědi. Právě 

je na řadě třetí hádanka. Více na <https://liturgie.cz> v rubrice Škola liturgiky. 

Liturgie města Říma pro mládež – vzdělávací kurz 

Institut pro liturgickou formaci Liturgie.cz připravuje opět pro mládež od 18 do 25 let vzdělávací liturgický 

kurz v Římě, a to od 21. do 26. srpna 2022. Více informací a elektronická přihláška na <https://liturgie.cz> 

v rubrice Škola liturgiky. 

Blíží se dvousté výročí narození J. G. Mendela 

V červenci letošního roku uplyne 200 let od narození Johanna Gregora Mendela, augustiniánského 

opata, ale zároveň také vědce světového významu. K této příležitosti vzniká mnoho různých 

projektů, které chtějí přiblížit jeho život. Podáváme přehled alespoň některých v Brně: 

S Mendelem za pokladem interaktivní trasa pro rodiny v okolí Špilberka v Brně více zde 

Mendelova stezka Brnem 16 informačních panelů v Brně, v místech spojených s Mendelem více zde 

Tajemství pana M osmidílný dobrodružný seriál pro děti z produkce České televize více zde 

Mendel festival proběhne 20. až 24. července 2022 v Brně, připojí se i další města více zde 

Mendel.Brno web, který sdružuje informace o konaných akcích v Brně a okolí více zde 

Nabídky nakladatelství 

Časopis Duha: Pokud hledáte inspiraci pro vytvoření programu k Noci kostelů, je možné 

si vybrat z již dříve vydaných čísel časopisu Duha, odkaz je zde. Zaujme i nové 17. číslo 

časopisu, které je věnováno výročí narození J. G. Mendela. K tematice Ducha Svatého 

poslouží „svatodušní balíček“ časopisů. Více informací je na <https://petrinum.com>. 

Misál pro děti: Nově vydaný misál je vhodný pro děti od 9 do 15 

let, které už odrostly malým „misálkům“. Nabízí celý průběh mše 

svaté, to, co říká kněz, to, co odpovídají věřící, a stručné vysvětlení 

gest, symbolů a záhadných slov, se kterými se při mši setkáváme. 

Knihou provázejí děti Tomáš a Sofie. Více na <https://paulinky.cz>. 

Zdrávas, Maria: Knížka nabízí text modlitby s krátkými 

příběhy Bruna Ferrera. Přestože je kniha psána pro děti 

mladšího školního věku, lze ji využít i jako odlehčené čtení pro 

májové pobožnosti. V podobném zpracování vyšly i knihy Otče 

náš, Vyprávěj mi o Desateru a Vyprávěj mi o svatém přijímání, 

které mohou být vhodným dárkem pro prvokomunikanty. Více 

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

Desatero přikázání: Knížka, nabízí školákům návod, jak dobře porozumět Desateru. 

Přikázání jsou formulována současným jazykem, aby je děti správně pochopily. 

V jednotlivých kapitolách se vychází z praktických příkladů ze života dětí a z evan-

gelních úryvků, které objasňují, jak na Desatero nahlížel Pán Ježíš. Na závěr každé 

kapitoly jsou připraveny úkoly pro děti. Knížku využijí kromě dětí i rodiče a učitelé 

náboženství, rok vydání 2020. Více na <https://paulinky.cz>. 
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