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AIK je informační zpravodaj pro katechety Arcidiecéze pražské.

 ArcIdIEcézNÍ 
INformAcE 
  KAtEchEtům

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

Kéž vás nikdy neunaví být katechety! Katecheze nemůže být „udělováním 
lekcí“ jako školní hodiny, ale živou zkušeností víry, kterou každý z nás 
touží sdílet novým generacím. Samozřejmě musíme najít nejlepší způ-
soby, jak zajistit, aby byla přiměřená věku a stupni přípravy lidí, kteří nám 
naslouchají; přesto je rozhodující osobní setkání s každým z nich. Teprve 
vzájemné setkání otevírá srdce k přijetí prvního hlásání a touze po růstu 
v křesťanském životě.
Nikdy nezapomínejte, že cílem katecheze je osobní setkání s Ježíšem 
Kristem, který v nás má růst. Drazí katecheté, jste povoláni zviditelnit 
osobu Ježíše Krista, který miluje každého z vás, a proto se stává pravi-
dlem našeho života a měřítkem pro posuzování našeho jednání. Nikdy se 
nevzdalujte od tohoto zdroje lásky, pro-
tože jen díky němu můžeme být vždy 
a navzdory všemu šťastni a plni radosti. 
Toto je nový život, který se v nás zrodil 
v den našeho křtu a který máme odpo-
vědnost sdílet se všemi, aby v každém 
mohl růst a nést ovoce.
Všechny vás provázím svým požehná-
ním. Svěřuji vás přímluvě Panny Marie 
a katechetů mučedníků: je jich mnoho 
– to je důležité – i v naší době je jich 
mnoho! A prosím vás, abyste se za mne 
nezapomněli modlit. Děkuji!

(papež František, promluva k účastníkům třetího 
Mezinárodního kongresu o katechezi, 10. září 2022)



AKTUALITY
ObLASTnÍ SETKÁnÍ KATECHETů A PEDAgOgů 
ArCiDiECéZE PrAžSKé
Společně s Pedagogickým centrem AP zveme katechety, učitele všech 
typů škol, kněze a jáhny a další pastorační spolupracovníky ke společ-
nému setkání! 
Pojďme společně znovu vytvářet prostor k vzájemnému poznávání, sdí-
lení zkušeností a potřeb, dalšímu vzdělávání a hledání konkrétních cest 
k naplňování poslání církve být svědky Ježíšovu evangeliu.
Jako pracovníci Katechetického a Pedagogického centra potřebujeme 
pravidelný užší kontakt s těmi, jimž je jejich služba určena, pro vzájemné 
sdílení nabídek, potřeb a zkušeností v procesu katecheze. 
Obsah setkání bude dán aktuálním děním a potřebami, první setkání 
bude spíše seznamovací. V budoucnu máme v úmyslu uvažovat nad vy-
užitím či řešením podnětů, které vzešly z presynodálního procesu a které 
se aktuálně budou objevovat. na obsahu dalších setkání se mohou podí-
let všichni jejich účastníci. 
Setkání se budou konat dvakrát ročně na celkem osmi vybraných mís-
tech pražské arcidiecéze, a to v rozsahu dvou hodin o večerech všedních 
dnů. Účastníci si budou moci vybírat podle místa nebo podle termínu.
ZVEME TEDY nA PODZiMnÍ CYKLUS a zájemce prosíme o přihlá-
šení prostřednictvím formuláře na stránce ZDE, kde jsou uvedena místa 
a termíny konání. 
Podrobnosti (adresa místa konání, čas srazu) zašleme přihlášeným účast-
níkům s předstihem.
Těšíme se na setkání!
 

https://katechete.apha.cz/novinky/oblastni-setkani-katechetu-a-pedagogu-arcidieceze-prazske


SEMinÁŘ SKrYTý POTEnCiÁL SMÍšEnýCH SKUPin
Tento seminář určený pro (zejména) začínající katechety se uskuteční 
dne 21. října 2022 od 15.00 do 19.00 v Biskupském salónku, Tháku-
rova 3, Praha 6.
Lektor: Mgr. Markéta Korpasová, Katechetické a pedagogické cent-
rum Ostravsko-opavské diecéze.
Cíle semináře: Nabídnout katechetům způsoby, jak efektivně pracovat 
se smíšenými skupinami a umožnit prakticky si vyzkoušet sestavení 
ročního plánu (z modulů).
Obsah:
•	 Teoretická část: seznámení s kompetenčním modelem organizace 

práce se skupinou, přednosti a úskalí výuky ve smíšené skupině, 
zásady úspěšné práce s heterogenní skupinou (úprava pro výuku 
náboženství), způsob organizace práce ve smíšené skupině, pří-
prava ročního plánu za využití mj. netradičních forem a metod; jak 
vytvořit plán pro školní rok; zdroje materiálů pro smíšené skupiny.

•	 Praktická část: reflexe teoretické části a praktická skupinová práce 
(aktivity k budování vztahů ve skupině, sestavení ročního plánu 
pro konkrétní skupinu)

Příspěvek na kurz: katecheté s KM 200 Kč / bez KM 300 Kč (infor-
mace k platbě zašleme přihlášeným účastníkům)
Přihlášky do 16. října 2022 ZDE.

KOMbinOVAný KUrZ „SVÁTOSTi 
VE fArnÍ KATECHEZi“
Začínající i zkušené katechety zveme 
na průběžný celoroční kombinovaný 
kurz, který zahrnuje 5–6 online se-
tkání (teoretická část a úvod do praxe) 
a  celodenní sobotní praktickou část 
(celkem 22 hodin). Kurz je zaměřen 
na přípravu na první přijetí svátosti 
smíření a eucharistie (děti i dospělí) 
a přípravu na biřmování (mládež, do-
spělí). Je určen jak pro ty, kdo již tyto 
přípravy vedou, i těm, kteří by se rádi 
tomuto typu katechezí věnovali do bu-
doucna.

https://katechete.apha.cz/novinky/seminar-skryty-potencial-smisenych-skupin


Lektoři: P. Benedikt Mohelník OP., Th.D.; P. Mgr. Ing. Michal Něme-
ček; P. Mgr. Radek Jurnečka; ThLic. Mgr. Lenka Jeřábková, Th.D.
Osnova kurzu:
•	 Teologie svátostí (3 hodiny, listopad 2022)
•	 Liturgie a symbolika svátostí (3 hodiny, leden 2023)
•	 Stávající praxe přípravy na svátosti ve farnostech (3 hodiny, únor 

2023)
•	 Jak s užitkem připravit k přijetí svátostí (4–5 hodin, březen 2023)
•	 Celodenní praktické setkání (duben 2023)
Kurz proběhne v uzavřené skupině (není možné absolvovat jen jednotlivé 
části); absolventi získají certifikát Pastoračního střediska AP o absolvo-
vání kurzu.
Příspěvek na kurz: katecheté s KM 500 Kč / bez KM 700 Kč (informace 
k platbě zašleme přihlášeným účastníkům)
Podrobné informace a přihlášky do 31. října 2022 ZDE. 

rEKOLEKCE PrO KATECHETY
Předběžně zveme katechety a učitele 
náboženství na zimní rekolekce, které 
se uskuteční ve dnech 3.–5. února 
2023 u sester trapistek v Poličanech. 
Společně se P. Michalem Němečkem 
zastavíme nad tématem Obnova naší 
víry. Bližší informace a možnost při-
hlašování najdete v listopadovém čísle 
AIKu.

AKTUÁLnÍ nAbÍDKA SEMinÁŘů PEDAgOgiCKéHO CEnTrA AP
Milí katecheté,
nabízíme Vám semináře seznamující s přípravou prožitkových programů 
a katechezí pomocí pedagogických metod Franze Ketta. V jejich obsa-
hové náplni jsou např. podněty pro tvorbu projektů k liturgickým dobám 
nebo vyprávění příběhů o národních patronech, v neposlední řadě i práce 
s biblickými příběhy.
Pro pedagogy jsou semináře akreditované v systému dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků MŠMT.
Budete-li mít chuť se zúčastnit, rádi Vás přivítáme v Pedagogickém 
centru AP.

https://katechete.apha.cz/novinky/kurz-svatosti-ve-farni-katechezi


Témata a termíny kurzů: 
•	 Textilní a přírodní materiály při výchově k hodnotám – úvodní sezná-

mení s metodami Franze Ketta (říjen 2022)
•	 Tvořivá meditativní práce s biblickými texty – s vyzkoušením si při 

ukázkách (říjen 2022)
•	 Tvorba projektů hodnotové výchovy s užitím přírodnin a symbolů – 

s ukázkami a workshopem tvorby vlastního projektu (dvoudílný, říjen 
a listopad 2022)

•	 Tvořivé spolu-vyprávění příběhů – s ukázkami a s workshopem pří-
pravy vlastního vyprávění (leden 2023)

•	 Spolu-vyprávění biblických příběhů – příběhy Starého i Nového zá-
kona s workshopem (dvoudílný, 1. termín září 2022, 2. termín únor 
+ březen 2023)

Přihlášky a další informace: www.vychova-hodnoty.cz; e-mail: pgcent-
rum@apha.cz. 

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

Charlotte Thoroeová: Co skrývají biblické příběhy
Starozákonní dobrodružství. Kniha nabízí malým čtenářům 
nejznámější příběhy ze Starého zákona. Ty jsou zde převy-
právěny jednoduchým a srozumitelným způsobem. Každý 
příběh je ilustruje obrázek plný lidí, věcí i zvířátek, na které 
si děti mohou trénovat postřeh a pozornost. Velké pevné 
stránky obsahují nejen kresby se spoustou detailů, ale také 

seznam předmětů, které nabízí spoustu příležitostí k zábavnému hledání. 
Knihu lze mnoha způsoby využít pro aktivity s dětmi již od tří let věku. 
Obsahuje příběhy: Noemova obrovská archa (Genesis 6–9); Exodus: 
únikový východ mořem (Exodus 14); Hradby Jericha (Jozue 6); David 
a Goliáš (1. Samuelova 16–17); Jonáš v břiše velké ryby (Jonáš 1–4) 
(Předškolní, mladší školní věk) Bližší informace ZDE. 

http://www.vychova-hodnoty.cz
mailto:pgcentrum@apha.cz
mailto:pgcentrum@apha.cz
https://didasko.cz/obchod/co-skryvaji-biblicke-pribehy-starozakonni-dobrodruzstvi/
https://didasko.cz/obchod/co-skryvaji-biblicke-pribehy-starozakonni-dobrodruzstvi/


šovi učedníci, i my prosíme Boha, aby nás naučil modlit se. A věříme, že 
Bůh nám odpoví tak, aby nám pomohl, podnítil nás něco dělat – a třeba 
nás i překvapil. (Mládež, dospělí) Bližší informace ZDE.

James Martin: Modlitba pro začátečníky i mírně pokročilé
Jak se „správně“ modlit? Je nejlepší růženec? Adorace Nej-
světější svátosti? Nebo snad četba Písma? A co modlitba 
vlastními slovy? Podle jezuity Jamese Martina je správný 
způsob ten, který nám vyhovuje nejlépe v daném čase a na 
daném místě. Bůh nám totiž vychází vstříc právě tam, kde 
se nacházíme. Držíte-li v ruce tuto knížku, znamená to, že 
jste setkání s Bohem v modlitbě otevření. Stejně jako Ježí-

Wilhelm Hünermann: živé světlo
Román slavného autora představuje bohatý život svaté 
Hildegardy z Bingenu, která žila ve 12. století a byla aba-
tyší benediktinského kláštera v Porýní. Ve své době patřila 
k nejznámějším osobnostem církve v Evropě. Vešla ve zná-
most nejen jako mystička s prorockým obdarováním, ale 
i jako velmi vzdělaná a činorodá žena, která měla značný 

vliv v církvi i ve společnosti. Působila v nesnadných časech křížových 
výprav, kdy se i mnozí v duchovním stavu nechali strhnout duchem světa 
a odkláněli se od evangelních ideálů. Bolestně vnímala mocenské spory 
mezi císařem a papežem i mezi papežem a vzdoropapežem. Hildegarda 
se stala jedním z velkých světel, jež Bůh postavil na svícen, aby „svítilo 
všem v domě“ (srov. Mt 5,13-14). (Mládež, dospělí) Bližší informace 
ZDE.

nAšE nOVé MATEriÁLY

Cyklus „S Marií a Ježíšem“
Soubor osmi katechezí je určen pro děti ve věku 8–10 let, které se chys-
tají k prvnímu svatému přijímání. Ústřední postavou těchto katechezí je 
Maria, která je Ježíši mimořádně blízko a hraje důležitou roli v dějinách 
spásy a při vzniku církve. Jako obrazový doprovod jsou vybrána umělecká 
díla, která ukazují vždy jeden z aspektů života Panny Marie ve vztahu 
k jejímu Synu Ježíši. 
Cyklus zveřejníme během měsíce října ZDE. 

https://www.paulinky.cz/zive-svetlo/
https://eshop.cirkev.cz/knihy/modlitba-pro-zacatecniky-i-mirne-pokrocile_11153
https://eshop.cirkev.cz/knihy/modlitba-pro-zacatecniky-i-mirne-pokrocile_11153
https://www.paulinky.cz/zive-svetlo/
https://katechete.apha.cz/materialy/cykly-pomucek


Dále můžete na webu najít jako no-
vinky sady luštěnek k tématu sv. Vác-
lav a  Andělé. Na odkazu ZDE 
zadávejte do filtrování Druh: Luštění 
a v klíčových slovech (abeceda nahoře 
na stránce heslo Václav nebo Anděl. 
Dále na webu rovněž nabízíme novou 
sadu černobílých a barevných obrázků 
k tématu Zázraky nového zákona. Na-
jdete je po zadání filtru Druh: Obrázky 
a klíčového slova Zázrak.

nOVé MATEriÁLY OSTATnÍCH AUTOrů

biblická mapa 
Upozorňujeme na unikátní Biblickou mapu, která kromě 
detailního zobrazení biblických zemí obsahuje netradiční 
textovou část s více než stovkou významných biblických 
lokalit s odkazy na příslušnou část Písma.
S pomocí této katecheticko-metodické pomůcky, která se 
věnuje obdobím od dob Abrahama přes Mojžíše až po ži-

vot, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, je možné vždy propojit text 
s konkrétním geografickým místem, a tedy prohloubit poznání Božího 
slova.
K mapě náleží i další tři přílohy:
•	 Sinajský poloostrov (putování židovského národa z Egypta do zaslí-

bené země), 
•	 Genezaretské jezero 
•	 plán Jeruzaléma za dob Ježíše Krista.
Přináší tedy velké množství informací přehlednou formou.
Autorem mapy je RNDr. Milan Hrtús. Je nástěnná a srolovatelná, při-
pravená k zavěšení, rozměry 110 x 120 cm, cena mapy je 890 korun, 
možnost platby převodem nebo v hotovosti. 
Kontakt zprostředkuje Středisko pro katechezi a výuku náboženství (je-
rabkova@apha.cz).

https://katechete.apha.cz/materialy/materialy-ke-stazeni
mailto:jerabkova@apha.cz
mailto:jerabkova@apha.cz


nakladatelství Petrinum do nového školního roku
Upozorňujeme na nové zajímavé nabídky, s nimiž jste se mohli seznámit 
i na prvním letošním formačním dnu:
•	 Předplatné časopisu Duha na školní rok 2022/2023. 15 čísel, před-

platné zahrnuje všechna čísla včetně adventního kalendáře od září do 
června. Při objednávce během školního roku obdržíte všechna čísla 
zpětně od září. Více informací najdete ZDE. 

•	 V edici hle bible, která zahrnuje známé i méně známé biblické příběhy 
převyprávěné teologicky poučeným způsobem a napsané současným 

Skutky apoštolů – biblické scénky
Nově vydaný sešit Katechetického centra v Brně obsahuje 30 krátkých 
scének podle biblických událostí ze Skutků apoštolů. Autorkou scének je 
Monika Lepková. Scénky lze nacvičit s dětmi školního věku a využít pro 
mše svaté s účastí dětí, pro farní dny, katecheze a další příležitosti. Sešit 
kromě textů ke scénkám obsahuje také černobílou mapu některých bib-
lických míst v oblasti kolem Středozemního moře (formát A4) a náměty 
k doplňkovým aktivitám. Cena je 110 Kč. Pro objednání využijte e-mail 
kc.brno@biskupstvi.cz nebo telefon 533 033 308. Bližší informace ZDE. 

jazykem, vychází kniha David. 
Děti v něm najdou nejen samotný 
příběh, ale také prostor pro vlastní 
nápady a myšlenky. Bližší infor-
mace ZDE. 

•	 Obrazové soubory vybraných bib-
lických příběhů, podle nichž lze 
vyprávět i vést s dětmi rozhovory 
k  danému tématu. Bližší infor-
mace a přehled souborů ZDE. 

Publikace napříč dějinami 
Vydává ji olomoucké Centrum pro katechezi a je určena 
pro výuku náboženství studentů ve věku 8. a 9. třídy (příp. 
střední školy). V rámci vybraných témat přibližuje vývoj 
katolické církve od počátků až po dnešek. Připomíná pod-
statu křesťanské víry, poslání církve, dějinné souvislosti 

i mnohé významné světce a jiné osobnosti, z jejichž odkazu čerpáme 
dodnes. Informace a objednávky ZDE v rubrice Výuka náboženství – 
Učebnice, kde je k dispozici i metodika.

https://petrinum.com/38-predplatne-20222023
mailto:kc.brno@biskupstvi.cz
https://kc.biskupstvi.cz/skutky-apostolu-biblicke-scenky/
https://petrinum.com/knihy-pro-deti/787-david.html
https://petrinum.com/70-bible
https://katechetiolomouc.cz


Pondělní nakopávák – nový pořad z Lomce pro mládež
Každý pondělní večer je pro mladé lidi připraven nový díl přinášející dy-
namický podnět, který jim pomůže dobře žít školní čas a studovat, žít 
víru, řešit otázky kolem rozhodování, lásky, vztahů a dalších věcí. První 
díly jsou již dostupné na playlistu ZDE. 

AKCE A POZVÁNKY
Misijní setkání (nejen) dětí
Na letošní ročník srdečně zve Papežské misijní dílo dětí ve spolupráci 
s farností a klášterem bosých karmelitánů ve Slaném. Setkání se usku-
teční 8. října 2022 ve Slaném.
na programu je v 9:45 mše sv. v kostele sv. gotharda, oběd z vlastních 
zdrojů v klášteře karmelitánů a odpolední program ve skupinách (puto-
vání na Slánskou horu s Pauline Jaricot, putování za osobnostmi Sla-
ného, společné hry na zahradě). Předpokládané ukončení v 15:30.
Pro lepší organizaci prosíme případné zájemce o předběžnou registraci 
na misie.praha@seznam.cz se jménem vedoucího, kontaktem a předpo-
kládaným počtem a věkem dětí ideálně do 6. října 2022.
Plakát k setkání najdete v příloze tohoto AIKu!

https://www.youtube.com/watch?v=swwMNTlHwNo&list=PLmTG1ecR3a_SuU7RctO9qpoA40q462hOX
mailto:misie.praha@seznam.cz


náboženské scény na území farností. Těžiště je položeno na nové 
náboženské fenomény a sekty, dvě nekřesťanská světová nábožen-
ství a dva základní typy nekatolických církví a náboženských spo-
lečností.

•	 V letním semestru půjde o základy  kanonického, konfesního a obec-
ného práva v otázkách, s nimiž se pastorační pracovník setkává. 

Fakulta předpokládá, že tento typ kurzů bude vypisován každý rok a té-
mata, jež budou nastíněna v akademickém roce 2022/2023, budou dále 
prohlubována.
Podrobnější informace o všech kurzech ZDE.

Světový den mládeže v pražské arcidiecézi
V souvislosti se Světovým dnem mládeže se uskuteční v sobotu 19. lis-
topadu 2022 v Salesiánském středisku mládeže v Praze – Kobylisích 
setkání mladých věřících ve věku cca 12–24 let. V rámci setkání bude 
od 9.00 připraven společný program a skupinky, po obědě workshopy 
a v 17.00 slavení eucharistie. Letošním mottem je papežem Františkem 
vybraný biblický verš: „Maria se vydala na cestu a spěchala.“ (Lk 1,39) 
Podrobné informace i harmonogram budou před setkáním k dispozici 
na webu www.adcm.cz a na sociálních sítích Arcidiecézního centra 
mládeže. 

nabídka kurzů trvalé formace na Ka-
tolické teologické fakultě
V akademickém roce 2022–2023 je 
možné v rámci našeho Katechetického 
kurzu absolvovat předměty „Příprava 
na svátosti“ (22. října a 26. listopadu, 
9.00–13.10, P. Michael Špilar) a „bez-
pečnost práce s dětmi“ (10. prosince, 
9.00–11.30, Dr. Miroslava Kovaříková 
z pedagogické fakulty UK), které jsou 
nabízeny katechetům s kanonickou 
misí zdarma. Bližší informace poskytne 
naše středisko.
Kurz pro pastorační pracovníky bude 
rozdělen na dva semestry:
•	 V zimním semestru jde (bez ná-

roku na úplnost) o základní mapu 

https://www.czv.ktf.cuni.cz/CZVKTF-165.html
http://www.adcm.cz


Foto: Lucie Horníková – Člověk a víra (str. 11); P. Vojtěch Kodet, O.Carm. (str. 1, 3, 4); Václav Přibáň (str. 10); Jakub 
Šerých – Člověk a víra (str. 2); Jiří Vopalenský – Člověk a víra (str. 9)

Konference „Digitální technologie jako výzva pro náboženské vzdělávání“
Ke společnému setkání zve Katechetické a pedagogické centrum Os-
travsko-opavské diecéze. Konference se uskuteční 12. listopadu 2022. 
Hlavním hostem je prof. Dr. Konstantin Lindner z Univerzity bamberg, 
program bude zahrnovat přednášky, příklady dobré praxe a diskuse.
Bližší informace na přiloženém plakátku ZDE, přihlášky do 5. listopadu 
ZDE. 

https://kpc.doo.cz/konference-digitalizace/
https://www.doo.cz/prihlaska/325-konference-digitalizace
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