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

Ježíš nám nabízí lék, který zahřeje vyprahlou víru. A jaký je to lék? Mod-
litba. Modlitba je lék víry posilující duši, musí však být neustálá. Pokud 
musíme dodržovat léčbu, abychom se uzdravili, je důležité užívat léky 
správným způsobem a ve správný čas, soustavně a pravidelně. 
Představte si rostlinu, kterou máme doma: musíme ji každý den důsledně 
živit; nemůžeme ji přelít a pak ji nechat týdny bez vody! Tím spíše to 
platí pro modlitbu: nemůžeme žít jen silnými okamžiky nebo intenziv-
ními setkáními jednou za čas a pak se „uložit k zimnímu spánku“. Naše 
víra vyschne. Potřebujeme každodenní vodu modlitby, potřebujeme čas 
věnovaný Bohu, aby mohl vstoupit do našeho času, do našich dějin; pra-
videlné chvíle, kdy mu otevíráme svá srdce, aby do nás mohl každý den 
vlévat lásku, pokoj, radost, sílu, naději; tedy živit naši víru.

(Promluva papeže Františka před polední modlitbou Anděl Páně, 16. října 2022)



AKTUALITY
ZiMnÍ rEKOLEKCE PrO KATECHETy
Všechny katechety a pedagogy už nyní srdečně zveme na Zimní re-
kolekce, které uspořádáme v klášteře sester trapistek v Poličanech. 
Rekolekce se budou konat ve dnech 
3.–5. února 2023, doprovázejícím kně-
zem bude P. Michal Němeček.
Tento víkend prožijeme společně s té-
matem Povolání katechetů jako Kris-
tových apoštolů a budeme se zamýšlet 
nad 10. kapitolou Matoušova evange-
lia. Pomocí krátké přednášky, společné 
práce s textem a interaktivní modlitby 
budeme odkrývat jednotlivé impulsy 
Kristovy řeči k učedníkům. Víkend na-
bídne rovněž možnost procházek po blízkém okolí a ticha na osobní 
modlitbu, a také možnost připojit se k liturgické modlitbě sester.
Podrobné informace a přihlášky najdete ZDE. 
Upozorňujeme, že počet míst je omezen!
 
KOnfErEnCE O nOVéM DirEKTOriU PrO KATECHEZi

Katolická teologická fakulta UK ve spolupráci s Pastorač-
ním střediskem AP, Českou biskupskou konferencí a Kar-
melitánským nakladatelstvím pořádá konferenci, která 
představí formou krátkých příspěvků několika odborníků 
a navazující diskusí aktuální výzvy nového Direktoria pro 
katechezi. 
Direktorium pro katechezi bylo připraveno Papežskou ra-
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Direktorium pro katechezi předkládá aktuální pohled katolické 
církve na katechezi a evangelizaci v dnešním světě. 
 Katecheze není jen předáváním teoretických znalostí, ale uvá-
děním na cestu víry a doprovázením člověka na této cestě. Vhodně 
zvolenou katechezí osobní víra v  Ježíše Krista zmrtvýchvstalého 
roste a zraje ve společenství církve. Plodem katecheze je pak nejen 
živá a zralá víra, ale i vnitřně svobodné jednání, samostatné myšle-
ní a schopnost rozlišit pravdu od toho, co nás může klamat. 
 Dokument z roku 2020 se zabývá katechezí v evangelizačním 
poslání církve, obšírně se věnuje osobnosti katechety a  zdůraz-
ňuje, že právě katecheté jsou často prvními svědky víry a hlasateli 
Božího slova. Direktorium popisuje různé metody a  styly kate-
cheze a dodává cenné postřehy ke katechezi v konkrétních situa-
cích – zejména v prostředí rodin, škol a  farností, ale i mezi lid-
mi na okraji společnosti. Detailně se zaobírá katechezí na místní 
i diecézní úrovni a všímá si i řady dalších otázek, jako jsou šance 
a  úskalí digitální éry, výchova ke spravedlnosti, ekumenismus, 
mezináboženský dialog a jiné. Pro lepší orientaci je připojen po-
drobný věcný rejstřík.
 Soubor obecných zásad i  praktických postřehů ke každoden-
ní službě je určen katechetům, pedagogům a učitelům nábožen-
ství, kněžím, jáhnům, biskupům, pastoračním radám, studentům 
a všem, kdo se zabývají katechezí a evangelizací.

Doporučujeme Vaší pozornosti 
tuto základní literaturu:

Papežská rada pro novou evangelizaci vznikla 
v roce 2010 z iniciativy papeže Benedikta XVI. 
Jejím účelem byla podpora nové evangelizace 
v zemích, ve kterých už došlo k prvnímu hlásání 
víry a v nichž existovala zavedená církevní 
společenství, které ale procházejí postupnou 
sekularizací a v nichž dochází k určitému 
zatmění smyslu pro Boha. V lednu 2013 svěřil 
Benedikt XVI. této radě i odpovědnost za 
katechezi, kterou měla do té doby na starost 
Kongregace pro klérus. Předsedou rady byl po 
celou dobu její existence italský fundamentální 
teolog, arcibiskup Rino Fisichella (* 1951). 
V červnu 2022 byla Papežská rada pro novou 
evangelizaci v důsledku reformy Římské 
kurie zrušena a její kompetence byly svěřeny 
Dikasteriu pro evangelizaci. V jeho čele stojí 
samotný papež.
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Vše, co je dobré vědět o křesťanství.

YOUCAT: Kurz víry se do větší hloubky věnuje  
základním tématům katolické víry a morálního učení.  

Co všechno víme o Bohu? Proč existuje utrpení?  
Co mají Boží přikázání společného s láskou?  

A k čemu potřebujeme církev? Autor se snaží vyložit 
hlavní témata katolické víry a morálky stejně napínavě 

jako dobrý film. Navazuje přitom těsně na základní 
publikaci celé této edice – „žlutý“ YOUCAT.

YOUCAT: Kurz víry je určen především mladým lidem, 
a to z věřícího i nevěřícího prostředí. Potřebný impuls 

k dospělejší víře v ní najdou i další zájemci:  
konvertité nebo lidé, kteří se připravují na přijetí svátostí 

církve nebo se po období deziluzí do církve vracejí.  
Tento kurz víry může absolvovat jednotlivec sám.  

Lepší ale bude, když se do něj pustí s přáteli, se známými 
nebo s lidmi z farnosti. Názor si totiž lépe utvoříme  

při rozhovoru, třeba v menším společenství  
nebo ve studijní skupině.
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dou pro novou evangelizaci a vydáno roku 2020 v Římě. Konference je 
tedy také první prezentací českého překladu, který vyjde v polovině listo-
padu právě v Karmelitánském nakladatelství. 
Konference se bude konat prezenční formou v budově KTF UK (Thá-
kurova 3, Praha 6) 24. listopadu 2022 od 15.00 do 17.00 v místnosti 
P8 a bude zároveň streamována na Youtube kanálu KTF UK (ZDE). 
Shlédnout ji bude možno i ze záznamu. 
Bližší informace ZDE nebo na přiloženém plakátku.

https://katechete.apha.cz/novinky/zimni-rekolekce-pro-katechety
https://obchod.portal.cz/spiritualita/byt-ucedniky/
https://www.youtube.com/user/UKKTF
https://katechete.apha.cz/novinky/konference-o-novem-direktoriu-pro-katechezi


PrOběHL SEMinÁŘ SKryTý POTEnCiÁL SMÍšEnýCH SKUPin
V druhé polovině října se seminář uskutečnil v příjemné menší skupině 
katechetek a studentek současného Katechetického kurzu – všichni ještě 
jednou velmi děkujeme lektorce Markétě Korpasové z ostravsko-opav-
ského Katechetického a pedagogic-
kého centra!
Ze zpětných vazeb účastnic vybíráme: 
„Bylo to i pro mě moc užitečné, ač-
koliv nemám takovou třídu, ale jeden 
nikdy neví, co nastane. Paní lektorka 
byla úžasná, přenesla svůj pokoj a ta-
kovou jistotu i do nás (nebo aspoň do 
mě). Skvělé byly tipy, které nám dala, 
ať už na literaturu nebo na odkazy na internetu, kde si můžeme zdarma 
nebo za pár korun najít spoustu materiálů, které můžeme využít.“
Doufáme, že se nám brzo povede zorganizovat další pokračování a ví-
táme všechny podněty, čemu by se naše semináře mohly věnovat! Sdí-
lejte je s námi e-mailem (kvn@apha.cz) nebo telefonicky!

STArOPrAžSKý bETLéM
Upozorňujeme, že je stále dostupný náš Staropražský betlém 
akademické malířky Jindry Hubkové ve formě omalovánek. 
Součástí je příběh na pokračování na každý den adventu, 
v němž sourozenci Honzík a Bětka putují Prahou a setká-
vají se s jednotlivými postavami z betléma. Při čtení tohoto 
příběhu si děti vybarví a postaví svůj vlastní betlém. Náhled 
materiálu a možnost objednání najdete ZDE. 

mailto:kvn@apha.cz
https://eshop.apha.cz/ruzne_c10733123272708/staroprazsky-betlem_p4387
https://eshop.apha.cz/ruzne_c10733123272708/staroprazsky-betlem_p4387


Gaëlle Tertraisová, Adeline Avrilová: Kdo je Ježíš? Jeho 
život, doba a působení – malá encyklopedie
Ježíš z Nazareta změnil život miliardám lidí po celém světě 
– a už proto je dobré vědět, kým skutečně tento muž byl. 
Publikace přehledně přibližuje jeho osobnost i společen-
ské, přírodní, kulturní a duchovní poměry doby, ve které 

Johannes Hartl. Zkrátka modlitba: Kurz pro samouky 
Autorem tohoto „kurzu pro samouky“ je sice laik, ale ni-
koli ve smyslu „neodborník“. Právě naopak – asi málokdo 
z čtenářů má s modlitbou tak letitou a mnohovrstevnou 
zkušenost. Navíc ne každý umí psát o modlitbě svěžím 
a objevným způsobem, natož vyprávět příběhy z evangelií 
tak, že k vám promlouvají úplně nově. Dvanáct předklá-

daných kapitol či lekcí má potenciál z gruntu proměnit váš modlitební 
život – anebo vás aspoň nadchnout pro to, abyste s ním konečně začali. 
(Mládež, dospělí) Bližší informace ZDE. 

André Candiard: filemonovi. Úvahy o křesťanské svobodě
Sestává život křesťana jen z toho, že neustále úzkostlivě 
prověřuje, co je dovoleno, co je zakázáno a co se nedoporu-
čuje? Nebo spočívá poselství evangelia, a z něj vycházející 
život, v něčem důležitějším? Adrien Candiard, francouzský 
dominikán žijící v Káhiře, se ve své oceňované knize in-
spiruje nejkratší biblickou knihou, dopisem apoštola Pavla 

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

žil. Encyklopedicky pojaté kapitoly jsou čtivé a doprovázejí je vkusné 
ilustrace, přehledy, shrnutí, mapky i obrázky krajiny. (Mladší školní věk)  
Bližší informace ZDE. 

Filemonovi, v němž prosí za uprchlého otroka Onesima. Epištola slouží 
autorovi jako základ zcela aktuálních, jasných, a přitom hlubokých úvah 
o křesťanské svobodě, svědomí, o povolání k náročnému, ale autentic-
kému a naplněnému životu z Ducha svatého. Dilemata, která prožívají 
Pavel, Filemon i Onesimus, jsou dilematy i moderního člověka. (Dospělí) 
Bližší informace ZDE. 

https://eshop.cirkev.cz/knihy/kdo-je-jezis_11375
https://www.paulinky.cz/zkratka-modlitba/
https://www.paulinky.cz/zkratka-modlitba/
https://eshop.cirkev.cz/knihy/kdo-je-jezis_11375
https://obchod.portal.cz/spiritualita/filemonovi/
https://obchod.portal.cz/spiritualita/filemonovi/


bouře, rozmnožení chlebů nebo svatbu 
v Káně, ale i osobní příběhy lidí, kteří 
po setkání s Ježíšem odešli uzdraveni. 
Osm katechezí, které do tohoto cyklu 
patří, najdete ZDE. 

Průběžně doplňovaným cyklem budou 
Otázky a odpovědi pro děti. Zvídavé 
dětské otázky jsou důležitým prvkem 

nAšE nOVé MATEriÁLy

nové cykly pomůcek
Cyklus Zázraky pro předškoláky zpracovává toto téma na základě všech 
evangelií. Najdeme zde události zasahující více lidí, jako např. utišení 

ve vývoji našeho myšlení a poznávání... Průběžně doplňujeme odpovědi 
na nejrůznější typy otázek, které mohou položit při katechezi děti mezi 
8 a 11 lety. Cyklus najdete ZDE. 

Ostatní pomůcky
Podněty pro modlitební setkání s iko-
nou vhodné pro skupiny mládeže a do-
spělých jsme připravili během letošního 
podzimu. K dispozici na webu je se-
tkání s ikonou Trojice Andreje Rubleva 
(ZDE), následovat bude setkání s iko-
nou Spasitele. 

Pro letošní advent připravujeme další z 
cyklu kvízových pomůcek Trůn moud-
rosti, tentokrát k nedělním adventním 
čtením cyklu A, a několik katechezí 
s tématy Jan Křtitel – Ježíšův před-
chůdce, Panna Maria a advent a Doba adventní – rodokmen Ježíše 
Krista. 
Všechny pomůcky najdete jako vždy ZDE. 

https://katechete.apha.cz/materialy/cykly-pomucek/zazraky-pro-predskolaky
https://katechete.apha.cz/materialy/cykly-pomucek/otazky-a-odpovedi-pro-deti
https://katechete.apha.cz/materialy/materialy-ke-stazeni/trojice-modlitba-s-ikonou
https://katechete.apha.cz/materialy/materialy-ke-stazeni


nOVé MATEriÁLy OSTATnÍCH AUTOrŮ

Adventní aktivita „Cesta za Ježíšem“
Katechetické centrum olomoucké arcidiecéze připravilo – jako každý rok 
– novou adventní aktivitu. Jejím cílem je společné zamyšlení nad pře-
kážkami, které nám v našich životech 
znesnadňují cestu ke Kristu. Pro každý 
týden obsahuje podněty, jak pracovat 
na svých nedokonalostech a jak s lás-
kou pomáhat druhým s těmi jejich. 
První dva týdny jsou zaměřeny na modlitbu, třetí a čtvrtý týden na kon-
krétní skutky. Aktivita je určena jak pro farnosti, tak pro rodiny.
Metodiku a podklady lze stahovat ZDE. 

Svatý Mikuláš
Na web www.metodickeinspirace.cz umístilo Katechetické centrum ost-
ravsko-opavské diecéze zdarma ke stažení publikaci Svatý Mikuláš – člo-
věk plný Boží lásky. Obsahuje dvanáct metodických návodů pro setkání 
dětí (dětí a dospělých) a nabízí možnost, jak s dětmi v mateřské škole, 
ve škole či ve farnosti prožít svátek svatého Mikuláše tak, aby vyniklo 
jeho původní křesťanské poselství.

https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2022/09/19/adventni-aktivita-2022-cesta-za-jezisem/
http://www.metodickeinspirace.cz


Adventní kalendáře časopisu Duha
Nejen v rodinách je vhodné advent 
prožít se společným čtením, povídáním 
a vyráběním. I v letošním roce k tomu 
může pomoci časopis Duha: 
•	 V letošním roce je připraven tra-

diční adventní kalendář s názvem 
Zavři oči, ať vidíš: tentokrát s bib-
lickými texty o Ježíšově narození 
převyprávěnými tak, aby se dobře poslouchaly se zavřenýma očima 
a všechno to, co se stalo, jste si uměli dobře představit. Texty rozdě-
lené do dvaceti pěti částí jsou určené především k předčítání a posle-
chu se zavřenýma očima. Provázejí je minimalistické obrázky, které 
tvoří závěsný betlém. Texty bude v adventní době vysílat RADIO 
PROGLAS. Kalendář najdete ZDE. 

•	 Využít můžete i některý z adventních kalendářů z předešlých let – 
výběr najdete ZDE.  

Adventní kúra pro duši
Adventní kúra nabízená v této knize sestry Anny Mátikové 
FSP je založena na Božím slově, které očišťuje, uzdravuje, 
utěšuje a napřimuje vše, co je v naší duši ochablé a po-
křivené. Advent míváme spojený mimo jiné s tím, že shá-
níme a balíme dárky pro své blízké. Záměr této příručky je 
však přesně opačný: zve nás, abychom „rozbalili“ dary Bo-

žího slova, jež nám v tomto období štědře naděluje mešní liturgie. Bůh 
všestranně pečuje o naše dobro. Někdy ale potřebujeme znovu objevit, 
jak lze spolupracovat s Boží láskou a milostí, abychom mohli ještě hor-
livěji čerpat z pramenů spásy. Kniha může posloužit k duchovní obnově 
jednotlivců i celých společenství.
Bližší informace a ukázka ZDE. 

Ovečky na neděli  
Televize NOE dále pokračuje v tvorbě hravého katechetického pořadu 
Ovečky, kdy každý čtvrtek v 18.15 (repríza v sobotu i v neděli) nabízí je-
den díl věnovaný aktuálním nedělním čtením. V listopadu se děti mohou 
seznámit s následujícími tématy: 

https://petrinum.com/jednotliva-cisla/801-adventni-kalendar-2022-zavri-oci-at-vidis.html
https://petrinum.com/61-adventni-kalendare
https://www.paulinky.cz/adventni-kura-pro-dusi/
https://www.paulinky.cz/adventni-kura-pro-dusi/


•	 10. listopadu – Apokalypsa
•	 17. listopadu – Slavnost Ježíše 

Krista Krále
•	 24. listopadu – První neděle ad-

ventní
Pořady najdete na webových strán-
kách Televize NOE v sekci Videotéka 
(ZDE) nebo pomocí QR kódu na při-
loženém plakátu.

zornými ilustracemi od Martiny Ou-
jeské a jejího syna Jonáše. Je to další 
z řady pomůcek vhodných pro děti ve 
věku prvokomunikantů. Obsahuje text 
Apoštolského vyznání víry a stručně 
rozebírá jeho obsah. Na poslední 
straně je pak text Nicejsko-cařihrad-
ského vyznání víry, které se používá při 
mši svaté. Cena je 10 Kč. 
Nabídku lze prohlédnout ZDE. 

Věřím v boha – sešitek pro děti
Brněnské Katechetické centrum vydalo malou publikaci formátu A7 s ná-

Pro objednání využijte e-mail kc.brno@biskupstvi.cz nebo telefon 533 
033 308.

Foto: Jarmila Fussová ‒ Člověk a víra (str. 6); P. Vojtěch Kodet, O.Carm. 
(str. 1, 2); https://pixabay.com (str. 3)

https://www.tvnoe.cz/videoteka
https://kc.biskupstvi.cz/verim-v-boha-novy-sesitek/
mailto:kc.brno@biskupstvi.cz
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