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

Ježíšův pozemský život vrcholí právě nanebevstoupením. Vystupuje do 
nebe, ale nenechává nás samotné. Naopak, právě tím, že vystupuje 
k Otci, zajišťuje vylití Ducha svatého. Při jiné příležitosti řekl: „Prospěje 
vám, abych odešel, neboť neodejdu-li, nepřijde k vám Paraklet“ (Jan 
16,7), tedy Duch svatý. 
Ježíšova láska k nám se projevuje i takto: jeho přítomnost nechce ome-
zovat naši svobodu. Naopak nám dává prostor, protože pravá láska vždy 
vytváří blízkost, která nedrtí, je blízká, ale není majetnická; naopak, pravá 
láska z nás dělá protagonisty. 
Proto se Ježíš svým vystoupením na nebesa místo toho, aby zůstal svým 
tělem nablízku několika málo lidem, stává se svým Duchem blízkým všem. 
Duch svatý v nás zpřítomňuje Ježíše, aby nás učinil jeho svědky ve světě, 
a to i přes bariéry času a prostoru.
Před Božím zrakem tak jsou a vždy 
budou spolu s Ježíšovým lidstvím naše 
životy, naše naděje, naše zranění. Kris-
tus nám tedy při svém „odchodu“ do 
nebe „připravuje cestu“, jde nám při-
pravit místo a od této chvíle se za nás 
přimlouvá, aby nás Otec stále dopro-
vázel a žehnal nám. 
Učme se tomu: přímluvná modlitba, 
přímluva za naděje a utrpení světa, 
přímluva za mír. A žehnejme svým 
pohledem a slovy těm, které denně 
potkáváme!

(Papež František, promluva k modlitbě Regina 
coeli, 29. května 2022)



AKTUALITY
FOrMAčnÍ Dny VE šKOLnÍM rOCE 2022/2023
Upozorňujeme, že formační dny se v příštím školním roce uskuteční 
v termínech
17. září 2022 (sál Pastoračního střediska v Praze-Dejvicích)
4. března 2023 (sál Pastoračního střediska v Praze-Dejvicích)
Zaneste si, prosím, oba termíny do svých diářů!

KAnOniCKé MiSE
Zkontrolujte si, prosím, platnost svých kanonických misí, a pokud plat-
nost vyprší k 30. červnu 2022, požádejte svého duchovního správce, aby 
vám zajistil novou. Formulář najdete na našich webových stránkách, a to 
ZDE.

nAbÍDKA OSVěDčEnÍ A PAMěTnÍCH LiSTů K UKOnčEnÍ šKOL-
nÍHO rOKU
I v letošním roce vám nabízíme možnost zakoupit v našem e-shopu 
osvědčení a pamětní listy pro mladší i starší děti k ukončení školního roku 
(čtyři varianty od každého typu). Jak 
osvědčení, tak pamětní listy jsou for-
mátu A5 na tužším papíře, s obrázkem 
a biblickým citátem. Cena za jeden 
kus je 2,- Kč. Prohlédnout a objednat 
je můžete ZDE (vyhledejte pod hesly 
„Osvědčení“ a „Pamětní list“).

https://katechete.apha.cz/formulare-a-predpisy/formulare
https://eshop.apha.cz/letaky_c10733123272706


PŘiPOMÍnÁME LETnÍ KUrZ KATECHEZE DObréHO PASTýŘE 
i. A ii. V HrADCi KrÁLOVé 
Cesty katecheze z. s. pořádá letní kurz určený k seznámení se a zdoko-
nalení se v katechezi dětí ve věku 3–6 a 6–9 let podle programu Kate-
cheze Dobrého pastýře.
Kurz se bude konat od pondělí 25. čer-
vence 2022 do pátku 29. července v Sa-
lesiánském domově mladých v Hradci 
Králové-Kuklenách.
Lektorkami kurzu jsou Marie Zimmer-
mannová a Marcela Fojtíková Rouba-
lová. 
Kurzovné činí 2 000 Kč (za účast na 
kurzu, přístup k materiálům a bezplat-
ným konzultacím po skončení kurzu). 
Podrobné informace: ZDE 
Přihlášky: ZDE 

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

na čem záleží – rozhovory s Franzem Kettem o jeho životě 
a pedagogice 
Rozhovor s Franzem Kettem se věnuje především jeho 
pedagogickému myšlení, které má charakter celistvého 
vzdělávání zaměřeného k hledání a nalézání smyslu života. 
Tento pedagogický směr vycházející z křesťanského pojetí 
člověka vznikl jako způsob práce zejména s předškolními 

dětmi, které měly problematické sociální zázemí. Dnes je to samostatný 
pedagogický systém, který má své specifické postupy, principy, metody 
práce a pomůcky a je vhodný pro všechny věkové skupiny. Existenciálně 
vstřícný postoj k životu, schopnost žít ve vztazích nebo radost z obje-
vování světa a její místo ve vzdělávání jsou jen některé oblasti, které 
rozhovor otevírá. Kniha je určená zájemcům o pedagogiku Franze Ketta 
a především pak pedagogům předškolního vzdělávání. S užitkem si ji 
ale přečtou i rodiče mladších dětí. (Dospělí, katecheté) Bližší informace 
ZDE.

www.katechezedobrehopastyre.cz/novinky
https://forms.gle/zk93JmnHuGAMdR5D9
https://petrinum.com/knihy/717-na-cem-zalezi-rozhovory-s-franzem-kettem-o-jeho-zivote-a-pedagogice.html
https://petrinum.com/knihy/717-na-cem-zalezi-rozhovory-s-franzem-kettem-o-jeho-zivote-a-pedagogice.html


Marko ivan rupnik: Cesta křesťanského povolání: Od vzkří-
šení ke vzkříšení
Pouť od Ježíšova vzkříšení k našemu osobnímu vzkříšení 
patří k základním otázkám života. Kniha formou rad du-
chovního otce mladým lidem odkrývá proces poznání 
toho, kým máme před Bohem být a co dobrého dokážeme 
vykonat. Cesta je někdy spletitá, připomíná, jak sami blou-
díme, nevíme si rady, ale nakonec své postavení ve světě 

a dva pracovní listy.
•	 Povolání. Soubor katechezí pro děti 

od 9 do 12 let. Děti mohou spolu 
s  námi objevovat povolání ke sva-
tosti skrze základní aspekty křesťan-
ské víry, ale také na příkladu několika 
postav Písma svatého. Každá kate-
cheze je doplněna pracovním listem.

objevíme. Bůh nás v tom hledání ospravedlní, naplní naše touhy a pro-
mění rány. (Mládež, dospělí) Bližší informace ZDE.

bible v hádankách a odpovědích 
Kolektiv autorů shromáždil téměř 2000 otázek a odpo-
vědí, v kterých zjistíme, kolik zajímavých a pozoruhodných 
věcí nám na stránkách Bible uniká. Kniha nám umožní 
nejen užitečně strávit čas, ale pro mnohé se může stát 
podnětem k podrobnější četbě. Titul obsahuje i hádanky 
pro nejmenší děti, které se začínají s biblickými příběhy 

teprve seznamovat. (Děti, mládež, dospělí) Bližší informace ZDE.

nAšE nOVé MATEriÁLy

nové cykly pomůcek
Během června a července zveřejníme ZDE tři nové položky z italského 
časopisu Dossier Catechista:
•	 nejen chlebem… Soubor katechezí pro starší děti I. stupně ZŠ. Hlavní 

témata: Chléb v Evangeliu. Chléb jako základní pokrm – Eucharis-
tie – Ježíš jako chléb. Každá z katechezí obsahuje výchozí úryvek 
z evangelia, výklad, jednu část mše svaté navazující na hlavní téma 

https://www.refugium.cz/obchod/produkt/Cesta-krestanskeho-povolani.html
https://www.refugium.cz/obchod/produkt/Cesta-krestanskeho-povolani.html
https://www.samuelcz.com/shop/_110119-bible-v-hadankach-a-odpovedich.htm
https://www.samuelcz.com/shop/_110119-bible-v-hadankach-a-odpovedich.htm
https://katechete.apha.cz/materialy/cykly-pomucek


•	 Poznat Ježíše. Katecheze jsou určeny pro děti od šesti do osmi let. 
Hlavní téma: Poznávat Ježíše z různých událostí jeho života, v životě 
sv. Františka a na posvátném místě chrámu. Katecheze navazují na 
liturgickou dobu a každá z nich obsahuje úvodní hru, návrh činnosti 
s pracovním listem, aktivitu, závěrečnou modlitbu, úkol a pracovní 
list v černobílé verzi s možností vymalování.

nOVé MATEriÁLy OSTATnÍCH AUTOrů

informace z Vlčího doupěte 
Milé katechetky, milí katecheté,
zdravím vás všechny z Vlčího doupěte (ZDE)! Jmenuji se Roman Vlk, 
jsem kněz a natáčím videa pro děti. Vlčí doupě je evangelizační a kate-
chetický projekt. 
Skrze videa, aktivity, soutěže i naše 
produkty se snažíme přinášet radost-
nou zprávu o Boží lásce, zvláště těm 
nejmenším, a to zábavným a neotře-
lým způsobem.
V příloze vám posíláme pdf dokument 
s nabídkou informací, inspirací, pro-
duktů, nápadů, které by se vám mohly 
hodit v hodinách náboženství i při nej-
různějších katechezích (kliknutím na 
obrázky či nadpisy budete přesměro-
váni přímo na náš web nebo YouTube 
kanál).
Bůh vám žehnej ve vaší službě.
+ O. Roman Vlk
PS: Pokud byste měli zájem o zasílání dalších informací, pošlete nám 
svůj email na: vlcidoupe7@gmail.com nebo se přihlaste k pravidelnému 
odebírání videí ZDE v sekci Spojme se online.

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 

https://vlcidoupe.cz/
mailto:vlcidoupe7@gmail.com
https://vlcidoupe.cz/


zeptat? Pořadem provází chlapec František se svou maminkou Anež-
kou. Přístupnou formou vysvětlují dětem různé pojmy, např. co znamená 
slovo církev, blahoslavená, misijní a podobně. Více ZDE. 

nová brožura Eucharistie
Katechetické centrum brněnské diecéze připravila nový titul své oblíbené 
řady. Brožura obsahuje řadu užitečných inspirací pro katechezi, a to jak 
teoretických, tak i praktických. Inspi-
race jsou využitelné při práci s dětmi, 
mládeží i dospělými. Publikace nabízí 
konkrétní návody, jak vést katechezi 
a jaké prvky při ní využít, obsahuje pří-
běhy, motivy a symboly na nástěnky 
k přípravě prvokomunikantů, základní 
pokyny k adoraci s dětmi, stanoviště 
s hrami, inspiraci pro postní dobu, luš-
těnky, pracovní listy a náměty k tvoření. Nechybí ani kvízy znalostí. Po-
čet stran 88, formát A5. Cena 60 Kč/kus. 
Objednávky na kc.brno@biskupstvi.cz.  

Letní programy pro dětské skupiny 
Pojedete-li se skupinami dětí v rámci táborů nebo výletů do Prahy, mů-
žete se vydat po stopách Pražského Jezulátka! Program lze pro skupiny 
na kterýkoliv všední den domluvit předem; je vhodný pro děti od 6 do 12 
let. Bližší informace ZDE. 

https://www.youtube.com/c/MissioCZ/playlists
mailto:kc.brno@biskupstvi.cz
https://www.pragjesu.cz/aktuality-stopy/letni-programy-pro-skupiny-deti/


AKCE A POZVÁNKY

Online přednáška „bůh pomsty a násilí?“
České katolické biblické dílo a časopis Duha zvou zájemce o netradiční 
způsoby přemýšlení a práce s biblickými texty na on-line přednášku Anne-
liese Hecht na téma Představy o bohu stranícímu násilí.
Přednáška se koná v úterý 7. června 2022 v 19:00–21:30 (22:00). Kur-
zovné 150 Kč je příspěvkem na honorář. 
Po přihlášení na redakceduhy@gmail.com zájemci obdrží podklady 
k platbě kurzovného a po jeho uhrazení jim bude zaslán link pro připojení 
k semináři. Přednáška bude v němčině s překladem.

X. světové setkání rodin na Tetíně
Na závěr Roku rodiny Amoris Laetitia se 26. června 2022 připojíme ke 
všem rodinám, které se na přání papeže Františka setkají v místních círk-
vích. Setkání rodin Pražské arcidiecéze bude hostit Tetín. 

Program setkání:
•	 9:10 společné pěší putování za kněžnou Ludmilou ze Srbska na Tetín. 

Podrobnosti a přihlášky ZDE.  
•	 11:15 poutní mše svatá v kostele sv. Ludmily. Celebruje biskup Zde-

nek Wasserbauer, doprovází Ztracená kapela. 
•	 Oběd formou pikniku z vlastních zásob.

mailto:redakceduhy@gmail.com
https://apha.cz/akce/spolecne-pesi-putovani-rodin-ze-srbska-na-tetin/


•	 14:00 divadelní představení Špílmachr: Jenovéfa pro děti od 6 let 
a jejich rodiče v Komunitním centru sv. Ludmily. Jedná se o tradiční 
českou dramatickou kuchyni plnou loutek, ovoce a zeleniny – boha-
tou na smích, slzy a vitamíny! 

•	 interaktivní stanoviště pro děti i rodiče – další doprovodný program 
bude probíhat od 13:00 na čtyřech stanovištích: 1. Rodina a následov-
níci 2. Poutní místa – Přemyslovci 3. Ženy – České nebe 4. Ochránci 
ve zbroji – Michael, Václav, Karel Habsburský.

•	 Muzeum na Tetíně bude otevřeno od 10:00 do 17:00, více se dozvíte 
na jeho webových stránkách ZDE.

Podrobné informace, plakátek a program najdete ZDE. 

nový termín kurzu Liturgická výchova v katechezi
Katolická teologická fakulta UK nabízí ve školním roce 2022/2023 
v rámci programu celoživotního vzdělávání kurz Liturgická výchova v ka-
techezi, který představí účastníkům různé přístupy k liturgické výchově 
dětí, mladých lidí i dospělých pro různé životní situace, tj. pro jejich uve-
dení do slavení liturgie, přípravu k přijetí svátostí či prohloubení aktivní 
účasti na slavení mše svaté a dalších svátostí. 
Účastníci kurzu získají metodické materiály a návod na výrobu různých po-
můcek. Kurz je vhodný nejen pro katechety a další pracovníky v pastoraci, 
ale také pro rodiče a kohokoliv, kde chce 
prohloubit svůj liturgický život.  Kurz 
bude probíhat převážně interaktivní for-
mou. Délka kurzu je 32 vyučovacích ho-
din ve čtyřech sobotách. 
Termíny: 1. a 15. října, 12. a 26. listo-
padu 2022. 
Podrobné informace a přihlášky: ZDE

Taxiway camp 
Mládež pražské arcidiecéze ve věku 12–16 let je zvána na tábor Taxiway 
camp, který se uskuteční od 24. do 29. července 2022 na Hoře Matky 
Boží v Králíkách. Pro mladé může být příležitostí k tomu více objevit 
ve svém životě Boha, prožít týden ve společenství věřících vrstevníků, 
přemýšlet o víře a společně se modlit. 
Tábor bude sledovat duchovní témata a po programové stránce budou 
klíčovými body každého dne dopolední přednáška otevírající dané téma, 

https://www.muzeumtetin.cz/
https://apha.cz/novinky/x-svetove-setkani-rodin-na-tetine/.
czv.ktf.cuni.cz/CZVKTF-194.html


Foto: Anežka Churaňová (str. 2); P. Vojtěch Kodet, O.Carm. (str. 1, 3); Maria Śvecová ‒ Člověk a víra (str. 8); Jakub 
Šerých ‒ Člověk a víra (str. 7)

dopolední skupinky, v kterých účastníci nad daným tématem budou moci 
společně přemýšlet, a večerní modlitba, která bude představovat vrchol 
každého dne a v neposlední řadě prostor pro Boží jednání. 
Podrobnosti a přihlášky ZDE.

Letní putovní Tammím
Bohoslovci pražského arcibiskupského semináře zvou mladé muže na 
třetí ročník Poutního Tammímu, který se koná 17.–21. července, který 
je dalším článkem poutí po mariánských svatyních podél celých hranic 
naší země.
Podrobnosti a přihlášky (do 15. června) ZDE.

https://adcm.cz/2022/02/22/taxiway-camp-2022/
https://seminar-praha.cz/letni-putovni-tammim/

