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

Bůh miluje otázky, svým způsobem více než odpovědi. A proč? Je to 
jasné: protože odpovědi jsou uzavřené, otázky jsou otevřené. Člověk, 
který žije pouze odpověďmi, je zvyklý se uzavírat. Člověk, který žije 
otázkami, uvykne otevřenosti. Bůh má otázky rád. Ježíš se totiž jednoho 
dne na břehu Jordánu obrátil na první dva, kteří ho následovali, těmito 
slovy: „Co hledáte?“ (Jan 1,38). 
Dříve než nám Ježíš dá odpovědi, učí nás položit si zásadní otázku: „Co 
hledám?“ A tuto otázku si musí položit každý z nás: Co hledám? Pokud 
si někdo klade tuto otázku, uchovává si mládí, i kdyby mu bylo osmdesát 
let. A pokud tak neptá, zestárl, byť by mu bylo třeba dvacet. (…) 
Pokoj a jistotu nám dává následující myšlenka: jsme s Tím, který nás zná 
a miluje víc než my sami sebe a chce pro každého z nás původní plnost, 
která je pro každého jedinečná. Bůh nechce fotokopie, ale pouze origi-
nály. Víte, kdo to rád říkal? Blahoslavený Carlo Acutis – syn této doby, 
počítačový nadšenec, především ale milovník Ježíše a eucharistie, kterou 
nazýval „dálnicí do nebe“. Carlův pozemský život byl velmi krátký, ale na-
plněný. Prožil jej jako závod, běh do nebe, který zahájil v den svého prv-
ního svatého přijímání, kdy se setkal s Ježíšem v jeho Těle a Krvi. Ježíš 
totiž není idea nebo morální pravidlo, ale osobní přítel a druh na cestě“.

(Papež František, promluva k mladým, 5. srpna 2022)



AKTUALITY
FORMAČNÍ DEN PRO KATECHETY A UČITELE NÁBOŽENSTVÍ 

S POŽEHNÁNÍM DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU!

sobota 17. září 2022 
Sál Pastoračního střediska – kostel sv. Vojtěcha, Praha-Dejvice

I na prvním letošním formačním dnu přivítáme milé hosty – tentokrát 
P. Dr. Tomáše Cyrila Havla, šéfredaktora časopisu Duha, a Evu Muro-
ňovou Ph.D. Naše celodenní setkání totiž ponese téma 

Časopis DUHA ve farní katechezi a výuce náboženství

Přihláška a organizace: Jako vždy vás prosíme, abyste se na formační 
den přihlašovali pomocí elektronického formuláře ZDE – budeme pro 
vás moci lépe připravit vše potřebné. Přihlašujte se, prosím, do 12. září 
2022. 
Příspěvky ke společnému stolu jsou vítány!
A co nám naši hosté ke společnému setkání vzkazují?
Pokud časopis DUHA znáte, seznámíte se s konkrétními možnostmi, jak 
s ním při katechezi pracovat. Pokud jej neznáte, přijďte tím spíše. Bu-
deme pracovat prakticky a vše si vyzkoušíme přímo na místě.
• Nabízíme katechezi a výuku nábo-

ženství, která se zvládne.
• O Bohu učíme jednoduše, ale ne 

zjednodušeně.
• Přemýšlíme o Bohu a o víře a ne-

bojíme se ptát.
• Vyprávíme si o zkušenosti s Bohem 

v našich životech.
• Podporujeme mezigenerační dia-

log.
• Modlitbu vždy spojujeme s auten-

tickou zkušeností.
• Zábavné a interaktivní prvky 

a podporu najdete na webu (www.
mojeduha.cz).

https://katechete.apha.cz/novinky/formacni-den-pro-katechety1
http://www.mojeduha.cz
http://www.mojeduha.cz


Předběžný program:
9.00               Mše svatá s požehnáním katechetům a katechetkám na 

začátku školního roku (P. Tomáš Cyril Havel)
10.00 – 10.30   Pauza na kávu
10.30 – 12.00   Základní představení práce s časopisem Duha – celkový 

koncept a využití konkrétních témat.
12.00 – 12.45   Oběd
12.45 – 13.00   Informace našeho střediska
13.00 – 16.00  Práce ve skupinách a ukázky práce s materiály (Duha,
     Obrazy života, Pokoj vám)
16.00             Závěr setkání
Případná doplnění programu a podrobnější informace se budou objevovat 
na webových stránkách na stejném odkazu, kde najdete přihlášku.
Těšíme se na setkání a celý další školní rok!

SEMINÁŘE VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023
I v letošním školním roce pro vás připravujeme kromě dalšího formač-
ního dne několik metodických a formačních seminářů. Bližší informace 
najdete vždy v dalších číslech AIKu a na webových stránkách, kde se 
budete moci přihlašovat.
Předběžně tedy plánujeme pro první pololetí (samozřejmě s ohledem na 
aktuální situaci):
•	 Svátosti a příprava na ně ve farní katechezi – kombinovaná distanční 

a prezenční forma (4-5 online setkání + celodenní praktický seminář, 
listopad 2022 – duben 2023)



•	 Setkání nad novým Direktoriem pro katechezi (termín závisí na vydání 
českého překladu v Karmelitánském nakladatelství, cca říjen–listopad)

•	 V jednání je možnost uspořádání prezenčního metodického semináře 
Skrytý potenciál smíšených skupin pro ty, kdo se věnují skupinám dětí 
různého věku (rovněž cca říjen–listopad, a to s lektorkou Mgr. Mar-
kétou Korpasovou z Katechetického a pedagogického centra Ostrav-
sko-opavské diecéze)

S nabídkou pro druhé pololetí vás seznámíme během podzimu.
Nezapomeňte rovněž na možnost využití semináře Liturgická výchova 
v  katechezi, který se uskuteční jako CŽV na Katolické teologické fa-
kultě. Bližší informace najdete ZDE. 

NABÍDKA KONZULTACÍ 
V případě jakýchkoliv dotazů, které se týkají katechezí ve farnostech 
a výuky náboženství ve školách, nás neváhejte kontaktovat na čísle 220 
181 317 či 332, případně na e-mailu kvn@apha.cz. Můžete nás i osobně 
navštívit a využít všechny nabízené služby. 

FORMULÁŘ PRO ZÁZNAMY O FARNÍ KATECHEZI
Nezapomeňte na začátku školního roku začít vést řádné záznamy o farní 
katechezi, které pomohou nejen vám s organizací a návazností vašich 
setkání. Příslušný formulář si můžete stáhnout ZDE.

PAPEŽSKý DOKUMENT O LITURgICKÉ FORMACI
Na slavnost apoštolů Petra a Pavla (29. června 2022) vydal papež Fran-
tišek apoštolský list Desiderio Desideravi o liturgické formaci Božího 
lidu. Je to text určený biskupům, kněžím a jáhnům, zasvěceným osobám 
a věřícím laikům. Tón dokumentu není ani instrukce, ani direktorium: 
je to spíše text k rozjímání s živým 
biblickým, patristickým a liturgickým 
otiskem, který nabízí mnoho podnětů 
k pochopení krásy pravdy liturgického 
slavení. Z ní se rodí a posiluje spole-
čenství žité v bratrské lásce, které je 
prvním a nejúčinnějším svědectvím 
evangelia.
Bližší informace a odkaz na text na-
jdete ZDE.

czv.ktf.cuni.cz/CZVKTF-194.html
mailto:kvn@apha.cz
https://katechete.apha.cz/formulare-a-predpisy/formulare
http://www.liturgie.cz/clanky/a/list-papeze-frantiska-o-liturgicke-formaci


Adrien Mamadou Sawadogo: Včera muslim, dnes Kristův 
kněz
Z upřímně věřícího muslima se stal kněz a misionář půso-
bící v rodné Africe. Je to Bůh, kdo vždy zvítězí, tvrdí otec 
Adrien. Tohle motto si zvolil, když se rozhodl převyprávět 
dobrodružství svého obrácení ke Kristu a povolání ke kněž-
ství. Rád zdůrazňuje: „Nejde tu ani o vítězství křesťanství, 

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

ani o prohru islámu, ale o uskutečnění Božího díla.“ Jedním ze znamení 
Boží velikosti a věrnosti pro něj byla i chvíle, kdy na jeho kněžské svěcení 
v Banfoře dorazil proti všem očekáváním i jeho otec. Ačkoli sám zůstal 
věrným muslimem, nakonec s úctou přijal volbu svého nejstaršího syna, 
protože viděl, že v jeho životě je evidentně u díla sám Bůh. (Mládež, 
dospělí) Bližší informace ZDE. 

Bruno Ferrero: Věřím. Vyprávěj mi o vyznání víry 
Následující novéna neboli devítidenní modlitba, při níž pro-
Bůh je nekonečný a všemohoucí a v Ježíši Kristu se stal 
člověkem. Jak si to máme představit? Jak vůbec mluvit 

o velikých tajemstvích víry? Pro děti, rodiče i katechety je vyznání víry – 
neboli krédo – obrovskou výzvou. Zkušení autoři Bruno Ferrero a Anna 
Peirettiová umí tato tajemství víry dětem přiblížit. Drobná knížka, roz-
dělená do 12 částí a ilustrovaná Jurajem Martiškou, seznamuje děti 
s jednotlivými články víry. (Mladší školní věk) Bližší informace ZDE.

Karel Starý, Veronika Laufková a kol.: Formativní hodno-
cení ve výuce 
Publikace se zabývá formativním hodnocením, což je 
kvalitativní hodnocení, jehož účelem je přinést dětem 
užitečnou informaci o jejich aktuálním stavu vědomostí 
a  dovedností s cílem zlepšit jejich výsledky a naučit je 
přijímat hodnocení jako přirozenou součást života. Čte-

nář se zorientuje ve stanovování kritérií hodnocení, poskytování zpětné 
vazby, práci s chybou, rozvoji sebehodnocení a vrstevnického hodno-
cení. Teorie je doplněna ukázkami s konkrétními nástroji a technikami, 

https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Vcera-muslim-dnes-Kristuv-knez.html
https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Vcera-muslim-dnes-Kristuv-knez.html
https://eshop.cirkev.cz/knihy/verim_11160
https://eshop.cirkev.cz/knihy/verim_11160
https://obchod.portal.cz/pedagogika/formativni-hodnoceni-ve-vyuce/


příklady z praxe a autentickými výroky učitelů a žáků. To vše by mělo 
pomoci převést teoretické poznatky do praxe. (Katecheté) Bližší infor-
mace ZDE.

NOVÉ MATERIÁLY OSTATNÍCH AUTORŮ

kvízových otázek obsahuje pět kategorií: nauka církve, církevní dějiny, 
kultura, světci a Bible. Zjistěte, jestli jste dobří stratégové s velkým 
rozhledem! 
Bližší informace najdete ZDE.

Úvod do Bible nejen pro katechumeny 
Upozorňujeme na cyklus přednášek o četbě Bible v dnešní době, inspiraci 
biblického textu a některých vybraných knihách Písma. Cyklus připravil 

Videopřednášky o výchově dětí ve víře  
Upozorňujeme na videonahrávky dvou přednášek, které jsou volně k dis-
pozici na Youtube kanále Pastoračního střediska – Centra pro rodinu. 
Jedná se o přednášku ThLic. Ing. Marie Zimmermannové Th.D., vedoucí 
Pedagogického centra Arcibiskupství pražského na téma Výchova dětí ve 
víře (ZDE) a přednášku Ing. Kláry Kudrnové, katechetky z farnosti sv. 
Anežky České na Spořilově Jak vést děti k Bohu (ZDE). 
Více ZDE.  

Církev v otázkách a odpovědích
Nová jedinečná a originální desková hra se hodí nejen pro 
společná setkání starších dětí a mládeže, ale i dospělých 
a dobře se s ní pobaví třeba i celá rodina! Hra na principu 

P.  Samuel Prívara SJ a využijete ho 
nejen pro vlastní obohacení, ale ze-
jména při práci s Písmem s mládeží či 
dospělými či jako základ pro diskuse 
v biblických hodinách. 
Jednotlivé díly tohoto cyklu najdete na 
platformě Youtube ZDE. 

https://obchod.portal.cz/pedagogika/formativni-hodnoceni-ve-vyuce/
https://cestabrno.cz/home/989-krestanska-spolecenska-hra-cirkev-v-otazkach-a-odpovedich.html
https://www.youtube.com/watch?v=wSSa6jusflk
https://www.youtube.com/watch?v=0JjunqloU-k
https://pastorace.apha.cz/pro-rodinu/vychova-deti-ve-vire/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAtQGAGIuIYwI1A_E-Vkl5DV_p88CsHfR


Časopisy pro katechezi
Nezapomeňte na předplatné časopisů, které můžete pro katechezi vyu-
žívat: 
• Nezbeda: křesťanský měsíčník s pravidelnou dávku komiksů (například 

životopisy svatých, Otík, Kamarádi), příběhů a povídek, zajímavých 
rozhovorů, ale také na poučení o technických nebo přírodních zají-
mavostech. Součástí bývají také speciální přílohy jako třeba vystřiho-
vánky, pohlednice, soutěže, plakáty nebo veselé samolepky. (ZDE),

• Tarsicius – časopis pro kluky u oltáře: zajímavé čtení pro menší i velké 
ministranty, rozhovory, katecheze, 
soutěže, komiksy a spousta dalších 
podnětných článků (ZDE), 

• In! časopis pro děvčata od 12 let. 
Provází čtenářky obdobím dospívání 
a snaží se je vést k naplněnému a ak-
tivnímu životu. Nabízí rozhovory se 
zajímavými lidmi,  kteří mohou být 
pro čtenářky inspirací.  Píše o  ka-
marádství, módě, vztazích,  škole, 
knihách, hudbě,  sociálních sítích, 
kultuře, sportu, víře… (ZDE), 

• Duha: katolický časopis pro děti 
předškolního a mladšího školního 
věku s dlouholetou tradicí. DUHA 
je také pro rodiče, prarodiče, vyu-
čující náboženství, kněze, katechetky a katechety, vyučující v mateř-
ských školách a na prvním stupni ZŠ a pro všechny, kteří se věnují 
náboženskému vzdělávání a katechezi v  rodinách, na farách a ve 
školách. (ZDE)

https://obchod.casopisnezbeda.cz/
http://www.tarsicius.cz/objednavka.php
http://info.in.cz/
http://mojeduha.cz/clanky/predplatne


AKCE A POZVÁNKY
Projekt INVENIO 
Školám ve vašich farnostech můžete doporučit projekt INVENIO, jehož 
cílem je, aby žáci mohli objevovat a rozvíjet postoje i dovednosti, které 
jim pomohou ke smysluplnému a spokojenému životu v dnešní dynamické 
společnosti. 
Invenio jsou třídenní pobytové kurzy tvořené tematickými, diskusními, 
pohybovými i netradičními aktivitami. Program je postaven na osobní 
zkušenosti, protože člověk se učí nejlépe tím, co sám prožije. V každém 
kurzu (bez ohledu na téma) se díky lektorskému přístupu i charakteri-
stickým programovým prvkům vytváří jedinečná atmosféra otevřenosti 
a důvěry, která výrazně posiluje pozitivní klima ve třídě. Kurzy jsou ur-
čeny žákům druhého stupně ZŠ, studentům středních škol a gymnázií.
Bližší informace najdete ZDE. 

Nový ročník kurzu duchovního doprovázení 
V nastávajícím akademickém roce se na Cyrilometodějské teologické fa-
kultě v Olomouci opět uskuteční kurz duchovního doprovázení. Je ur-
čen všem, kteří se angažují v oblasti duchovního doprovázení nebo se 
na tuto službu chtějí připravit – kněžím, řeholním osobám i laikům. 

Foto: Tomáš Ježek ‒ Člověk a víra (str. 8); P. Vojtěch Kodet, O.Carm. (str. 1); Vladimír Liška ‒ Člověk a víra (str. 4); Vu 
Minh Hieu ‒ Člověk a víra (str. 3); Ignác Mucha (str. 2) 

Teoretická část je otevřená širokému 
okruhu zájemců a poslouží všem, kdo 
chtějí prohloubit svůj duchovní život. 
Na praktickou část bude proveden vý-
běr z přihlášených účastníků teoretické 
části. 
Bližší informace najdete ZDE; odkaz 
pro přihlašování pak ZDE. 

PŘEJEME VŠEM POŽEHNANý A ÚSPěŠNý NOVý ŠKOLNÍ ROK!

https://invenioproskoly.cz/
http://doprovazeni.cz
https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2517/detail/terms
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