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Milé katechetky a milí katecheté, 

církev si dnes, 21. října, připomíná blahoslaveného Karla I., posledního rakouského císaře, českého krále 

a markraběte moravského. Zemřel před 100 lety, dne 1. dubna 1922, vyčerpaný a v bídě. Zanechal po sobě 

manželku a 8 dětí. Císařem se stal v roce 1916, uprostřed první světové války. My i po stu letech opět žijeme 

v prostředí, které je narušeno válkou. Nemohl by svět už konečně být lepší a šťastnější? Naším katechetickým 

úkolem je vychovávat generace lidí, kteří budou tvůrci pokoje a do současného světa budou umět vnášet světlo 

víry a naděje. To je krásný úkol.  ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí DKC
  

Ohlédnutí za setkáním prvokomunikantů 2022 

Ve čtvrtek 6. října 2022 se v Brně na Petrově 

konalo setkání prvokomunikantů s otcem 

biskupem Pavlem Konzbulem. Akce probí-

hala za krásného podzimního slunečného 

počasí. Přijelo více než 600 prvokomunikan-

tů z celé brněnské diecéze. 

Po mši svaté se v sakristii katedrály děti 

mohly setkat s otcem biskupem Pavlem, na 

dalších stanovištích pak s některými světci 

a významnými osobnostmi – se sv. Václa-

vem a sv. Ludmilou, se sv. Petrem, sv. Tomá-

šem Akvinským, ctihodným Martinem Stře-

dou, sv. Marií Magdalénou, bl. Carlem Acu-

tisem, sv. Janem Maria Vianneyem, starozá-

konním Davidem, Johannem Gregorem 

Mendelem, dokonce i s Pannou Marií. Na každém stanovišti byla pro děti připravena kromě krátkého poučení 

také nějaká hra či aktivita. Setkání se uskutečňuje každoročně na podzim ve všední den, protože jde o vzdě-

lávací exkurzi v rámci předmětu náboženství. 

Děkujeme mnoha dobrovolníkům z řad zaměstnanců Biskupství brněnského, kteří se do akce zapojili. Podíl 

na krásné atmosféře setkání však měli i všichni, kdo se za setkání modlili a obětovali svůj čas, aby s dětmi 

mohli na Petrov přijet. Velmi si toho vážíme. 

Postřehy z Mezinárodního katechetického kongresu v Římě 

Ve dnech 8. až 10. září 2022 se sjeli do Říma katecheté 

z celého světa, aby si vzájemně vyměnili své zkušenosti 

a setkali se s papežem Františkem. Přítomni byli i zástupci 

z naší diecéze. Jednou z účastnic kongresu byla paní Martina 

Brestovská, katechetka farnosti Pyšel a autorka fotografie 

vlevo. Martinu jsme 10. října 2022 pozvali do Brna na Petrov, 

aby v rámci formačních setkání zprostředkovala přítomným 

katechetům témata i atmosféru kongresu. Přednáška byla zají-

mavá a podnětná. 

Další účastníky kongresu, paní katechetku Soňu Havlíkovou 

a P. Františka Putnu (farnost Mutěnice) jsme požádali o krát-

kou reportáž, kterou vám přinášíme: 
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Na kongresu se sešlo bezmála 1500 katechetů z 82 různých zemí, z toho 143 kněží, 15 jáhnů a 158 řeholníků. 

Samotný kongres probíhal v Aule Pavla VI., která se nachází hned vedle Baziliky sv. Petra. Nutná kontrola 

skenery, zda nepašujeme nepatřičné věci, nám nenarušila radostná očekávání. Při vstupu do auly nás přivítaly 

stoly, na kterých byly vystaveny knihy. Jednalo se o katechismy z různých zemí světa. Asi nejvíce nás zaujal 

ten v Braillově písmu. Nemůžeme popřít, že hrdost vidět i náš český katechismus byla veliká. 

Myšlenky, které na kongresu zazněly, by jistě vydaly na menší knihu. Možná bychom vyzdvihli jednu zásadní, 

a to, že: ,,Katecheta je zodpovědný za novou evangelizaci.“  Z tematických bloků nás nejvíce oslovilo, když 

tři skupiny katechetů prezentovaly práci v rámci svých komunit. Měli jsme tak možnost nahlédnout na 

svatojakubskou pouť do Santiaga, kterou jako evangelizační prostředek představila řádová sestra Carolina ze 

Španělska. Následovala řeč Mons. Jeana-Bertina Nadonye Ndonga, který upozornil na palčivý nedostatek 

katechetů v Kongu a popsal, jakým způsobem zde křesťanská komunita funguje. Posledními prezentujícími 

byli katecheté z USA, kteří představili smělý projekt Katechismus on-line v lekcích, na kterém pracují a pos-

tupně ho zpřístupňují do různých jazyků. Na závěr konference proběhlo setkání se Svatým otcem Františkem. 

Asi nejvíce nám utkvěla v hlavách i v srdcích jeho věta: ,,Modlete se za mě.“  

I přes náročnost dlouhých bloků přednášek překládaných pomocí simultánního překladu musíme říci, že jsme 

dojeli zpět do Čech nabiti novou energií a elánem do práce. Věříme, že díky těmto akcím získáme další 

potřebné zkušenosti, které pomohou prosperitě a růstu farnosti. 

Soňa Havlíková a P. František Putna (zkráceno) 

Formační setkání pro katechety v Brně ve školním roce 2022/2023 

Vzdělávání a duchovní rozvoj každého katechety vnímáme jako zásadní podmínku 

pro uskutečňování jeho povolání. Proto se těšíme, že se s vámi, katechety, setkáme při 

formačních setkáních, které jsme pro vás v letošním školním roce připravili. Na programu 

budou tato témata: 

 16. ledna 2023 Křesťanství a homeopatie P. Milan Werl, kaplan farnosti Hodonín 

   od 17 h, Petrov 2, bez přihlášky 

 4. února 2023 Zážitková pedagogika Dominik Mazel, lektor z Diec. centra mládeže,  

   od 9 do 15 h., Petrov 2, nutné přihlášení 

 17. dubna 2023 Katecheze v past. plánu diecéze P. Mgr. Pavel Šenkyřík, biskupský vikář pro pastoraci 

   a vzdělávání, od 17 h, Petrov 2, bez přihlášky 

Projekt Vstupy do škol – pokračují lektorská školení 

Zveme na školení Vstupů do škol pro ty, kdo by se chtěli stát lektory: 

 10. listopadu Poselství křesťanských Vánoc II (advent) 

 1. prosince Poselství křesťanských Vánoc 

Více na <https://kc.biskupstvi.cz/pro-lektory>. Informace podá Mgr. Karolína Kolářová, 

koordinátorka, e-mail <kolarova@biskupstvi.cz>. 

Adventní projekt pro farnosti i rodiny 2022 

V těchto dnech připravujeme námět pro prožití adventní doby ve farnosti i v rodině s názvem Přiblížilo se 

nebeské království. Letos nás budou provázet slova svatého Jana Křtitele. Podklady budou ke stažení na našem 

webu počátkem listopadu. 

Aktuální nabídka pomůcek z našeho centra 

Věřím: Sešitek formátu A7 s názornými ilustracemi od Martiny Oujeské a jejího syna 

Jonáše je další z řady pomůcek vhodných pro děti ve věku prvokomunikantů. Obsahuje 

slova Apoštolského vyznání víry a stručně rozebírá jeho obsah. Na poslední straně je pak 

text Nicejsko-cařihradského vyznání víry, které se používá při mši svaté. Cena je 10 Kč. 

V podobném formátu již byly vydány pomůcky Můj modlitebník, Eucharistie – znamení 

Boži lásky, Skládáme si život podle Desatera a Svátost smíření – skrytý poklad. 

Nabídku všech pomůcek si můžete prohlédnout na <https://kc.biskupstvi.cz>. Zakoupit 

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

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

 

https://kc.biskupstvi.cz/pro-lektory/
mailto:kolarova@biskupstvi.cz
https://kc.biskupstvi.cz/
mailto:kc.brno@biskupstvi.cz
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Materiály na našem webu k tématu růženec 

V rubrice Pomůcky ke stažení lze rozkliknout obrázek Panny Marie. Zde naleznete pracovní listy 

s mariánskou tematikou, dva prac. listy se týkají modlitby růžence. Pod obrázkem Powerpoint je 

ke stažení prezentace, která zahrnuje různé modlitby k Panně Marii včetně růžence. Je vhodná 

spíše pro starší děti. 

Podklady k nepovinnému předmětu náboženství pro ŠVP 

Pokud se ve škole vyučuje náboženství jako nepovinný předmět, pravděpodobně vás vedení školy požádá 

o to, abyste předložili k tomuto nepovinnému předmětu podklady, které budou zařazeny do Školního 

vzdělávacího programu (ŠVP). Tyto podklady obsahují charakteristiku předmětu, obsah výuky, klíčové 

kompetence a očekávané výstupy. Pomocný text pro zpracování vašeho konkrétního podkladu do ŠVP 

naleznete na našem webu <https://kc.biskupstvi.cz/legislativa>, když rozvinete rubriku Katecheze a výuka 

náboženství a v ní pak nadpis Legislativa pro výuku náboženství. Text zde zveřejněný můžete převzít a aktu-

alizovat ho podle vašich místních podmínek.  

Sedm skutků milosrdenství – listopadové katecheze brněnského biskupa Pavla 

Jedním z úkolů biskupa je vyučovat Boží lid. Brněnský biskup Pavel Konzbul 

zve proto širokou veřejnost na pásmo katechezí s tématem Sedm skutků 

milosrdenství. 

Tematické katecheze biskupa Pavla se budou konat 4., 11. a 18. listopadu 2022 v brněnské katedrále vždy po 

bohoslužbě, která začne v 17:30 hodin. 

Nabídka vzdělávacích programů pro školy od Diecézního muzea v Brně 

Diecézní muzeum dlouhodobě nabízí školám výukové programy a volnočasové aktivity, 

které jsou vhodné pro různé věkové skupiny dětí od mateřské školy až po střední školu. 

Témata se týkají historie Petrova a katedrály, světových náboženství, Bible, života Ježíše, 

prohlídky muzejních expozic a podobně. Od konce listopadu bude k dispozici i nový 

adventní program. Více na <https://dieceznimuzeum.cz> v rubrice Pro školy. 

V případě zájmu o absolvování některého z programů je třeba se dopředu objednat a do-

mluvit si termín návštěvy. Kontaktovat zaměstnance muzea je možné na telefonu 

533 033 278 nebo přes e-mail <muzeum@biskupstvi.cz>. 

Světový den misií 2022 – novéna, Misijní neděle, poselství papeže Františka 

Světový den misií, známý jako Misijní neděle, byl vyhlášen v roce 1926 

papežem Piem XI. Letos se slaví 23. října. Motto letošní Misijní neděle 

zní: „Budete mými svědky.“ (Sk 1,8). 

Poselství papeže Františka, novénu, podněty pro slavení misijní mše 

svaté, plakáty, kalendář Misijní říjen 2022 a další materiály si můžete 

stáhnout a vytisknout na <https://missio.cz>.  

Materiály k modlitbě růžence s dětmi – různí autoři 

Misijní růženec: Na <https://missio.cz> lze stáhnout v elektronické podobě brožurku pro 

děti s modlitbou misijního růžence nebo využít materiály Misijní putování s živým radost-

ným růžencem. 

Biblický růženec: Na stránkách Českého katolického biblického díla <http://biblickedilo.cz> 

jsou ke stažení powerpointové prezentace s obrázky a s citáty z Bible k tajemstvím růžence 

radostného, bolestného, slavného i růžence světla. 

Obrázky k růžencovým tajemstvím: Kreslené obrázky k jednotlivým tajemstvím od pražského katechetic-

kého centra a další náměty najdete na <https://deti.vira.cz>.  

Konferenece o evangelizaci 

Ve dnech 11. až 12. listopadu 2022 se v Olomouci (Clarion Congress Hotel) uskuteční Konference o evan-

gelizaci. Na programu budou workshopy, přednášky, diskuze a nebudou chybět ani bloky modlitby chval 

a mše svatá. Témata vždy nějakým způsobem reagují na potřebu evangelizace v různých společenstvích. 

Pozváni jsou i zahraniční hosté. Více na <https://evangelizace.cz>.   

https://kc.biskupstvi.cz/namety-panna-maria/
https://kc.biskupstvi.cz/powerpoint/
https://kc.biskupstvi.cz/legislativa/
https://dieceznimuzeum.cz/
mailto:muzeum@biskupstvi.cz
https://missio.cz/
https://missio.cz/
https://www.missio.cz/aktuality/novy-misijni-material-misijni-ruzenec/
https://www.missio.cz/misijni-putovani/misijni-putovani-s-zivym-radostnym-ruzencem-2022/
https://www.missio.cz/misijni-putovani/misijni-putovani-s-zivym-radostnym-ruzencem-2022/
http://biblickedilo.cz/
https://deti.vira.cz/z-vyuky/sada-pomucek-ruzencova-tajemstvi
https://deti.vira.cz/
https://evangelizace.cz/
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Liturgie.cz – web Institutu pro liturgickou formaci, nejbližší akce 

Na webu <https://liturgie.cz>, který provozuje Institut pro liturgickou formaci, je shrnuto mnoho informací 

k tématu liturgie. Zvlášť upozorňujeme na rubriku Škola liturgiky, kde naleznete seznam vzdělávacích akcí 

naplánovaných pro letošní školní rok. Již 3. listopadu 2022 začíná on-line kurz Pravá a heretická liturgie 

a víra. Praktického rázu bude další on-line kurz Triky staré kostelnice, 26. ledna 2023. S předstihem uvádíme 

termín oblíbené Jarní školy liturgiky, a to 25. března 2023. Uskuteční se prezenčně v Brně, přihlašování bude 

spuštěno v listopadu 2022. 

Digitální technologie jako výzva pro náboženské vzdělávání – minikonference v Ostravě 

Sdílíme pozvánku na minikonferenci od kolegů z ostravského katechetic-

kého a pedagogického centra. Akce se koná v rámci kurzu Učitelství 

náboženství, a to 12. listopadu 2022 od 9 do 16:15 h v budově biskupství 

v Ostravě (Kostelní náměstí 3172/1). 

Hlavním hostem bude prof. Dr. Konstantin Lindner (Univerzita Bamberg). Dále vystoupí Tomáš Cyril Havel, 

Dr. theol., Mgr. Šárka Koflerová, Eva Muroňová, Ph. D. Program zahrnuje vedle přednášek i seznámení 

s příklady dobré praxe a workshop. Pokud byste nemohli do Ostravy přijet, bude možné se připojit na dálku 

přes odkaz, který obdržíte. Při nízkém počtu přihlášených se on-line přenos konat nebude, bude pořízen pouze 

záznam. Uzávěrka přihlášek je 5. listopadu 2022, přihlášení na <https://kpc.doo.cz/konference-digitalizace>. 

Červená středa 2022 

Farnosti i společenství jsou již pátým rokem zvány, aby se zapojily do iniciativy Červená středa, 

která letos připadne na 23. listopadu. Smyslem této mezinárodní akce je veřejně připomenout 

všechny pronásledované pro svou víru. Jejich utrpení má symbolizovat červené světlo, kterým 

se během Červené středy nasvěcují budovy a sochy. Pořádají se také společné modlitby a prů-

vody s červenými svíčkami. 

Přehled akcí a námětů na uspořádání aktivit je postupně zveřejňován na webu <https://cervenastreda.cz>. 

Můžete sem sdílet i informace o akcích, které se k této příležitosti konají ve vaší farnosti, a oslovit tak více 

lidí. Informace podá paní Mgr. Michaela Benýšková, koordinátorka akce Červená středa za Českou 

biskupskou konferenci, tel. 732 965 744, e-mail <cervenastreda@cirkev.cz>. 

Nabídky nakladatelství 

Misálek pro holky i kluky: Ilustrovaná knížka kapesního formátu pro děti od 5 do 8 let pomůže 

dětem se základní orientací ve mši svaté. Není to pouze misálek s mešními texty, ale dá se 

použít i pro domácí čtení, protože obsahuje příběh dětí Lukáše a Báry, 

které se spolu účastní jedné mše svaté. Do příběhu je zakomponován 

popis všeho, co se při mši svaté děje, např. základní modlitby, písně, 

čtení evangelia, gesta i odpovědi. Více na <https://eshop.cirkev.cz>. 

Povídej mi o Ježíši: Leporelo menšího čtvercového formátu přibližuje 

nejmenším dětem základní události z Ježíšova života. Na celostrán-

kových ilustracích mohou děti vyhledávat postavy, o kterých se zde 

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

Kdo je Ježíš?: Malá ilustrovaná encyklopedie přehledně přibližuje Ježíšovu osobnost i spo-

lečenské, přírodní, kulturní a duchovní poměry doby, ve které žil. Kniha je určena dětem na 

prvním stupni základní školy, jejich rodinám a kamarádům. Více na 

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

Zkrátka modlitba: Autorem tohoto „kurzu pro samouky“ je Johannes Hartl. 

Asi málokdo má s modlitbou tak  mnohovrstevnou zkušenost. Dvanáct kapitol 

či lekcí má potenciál nadchnout pro proměnu modlitebního života. Více na 

<https://paulinky.cz>. 

Příběh Terezie z Lisieux: V brzké době  uplyne 150 let od narození známé světice, Terezie od 

Dítěte Ježíše a Svaté Tváře, patronky misií a učitelky církve. Její příběh teď vychází 

v komiksovém zpracování. Více na <https://doron.cz>. 
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