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 Arcidiecézní 
informAce 
  KAtechetům

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

„Váš Pán přijde“ (Mt 24,42). Bůh přijde. To je základ naší naděje, který 
nás podporuje i v těch nejtěžších a nejbolestivějších chvílích našeho ži-
vota: Bůh přichází. Bůh je blízko a přichází. Nikdy na to nezapomínejme! 
Hospodin vždy přichází, navštěvuje nás, přibližuje se nám a na konci času 
se vrátí, aby nás přijal do své náruče. 
Nechme se v tomto adventním čase vytrhnout z letargie a probuďme se 
ze spánku! Ptejme se sami sebe: jsem si vědom toho, co prožívám, jsem 
bdělý, nespím? Snažím se rozpoznávat Boží přítomnost v každodenních 
situacích, nebo jsem roztěkaný a trochu zahlcený věcmi? Pokud si jeho 
příchod neuvědomujeme dnes, nebudeme připraveni ani na jeho příchod 
na konci času. Proto zůstaňme bdělí! Je třeba čekat na příchod Páně, 
čekat, až se k nám přiblíží, protože je tu, ale čekejme bděle. A kéž nám 
svatá Panna, žena očekávání, která uměla zachytit příchod Boží v pokor-
ném a skrytém životě v Nazaretě a přijala ho ve svém lůně, pomůže na 
této cestě pozorného očekávání Pána, který je mezi námi. 

(podle promluvy papeže Františka před polední modlitbou Anděl Páně, 27. listopadu 2022)



AKTUALITY
PŘiPOMÍnKA ZiMnÍCH rEKOLEKCÍ
Nabízíme ještě několik volných míst na toto duchovní setkání, které se 
uskuteční v klášteře sester trapistek v Poličanech. Rekolekce se budou 
konat ve dnech 3.–5. února 2023, do-
provázejícím knězem 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. 
Bližší informace a přihlášky ZDE. 
 

VyšLO DirEKTOriUM PrO KATECHEZi
Direktorium pro katechezi shrnuje aktuální pohled katolické církve na 
katechezi a evangelizaci v dnešním světě. 

Dokument se zabývá katechezí v evangelizačním poslání 
církve, obšírně se věnuje osobnosti katechety a zdůrazňuje, 
že právě katecheté jsou často prvními svědky víry a hla-
sateli Božího slova. Direktorium popisuje různé metody 
a styly katecheze a dodává cenné postřehy o katechezi 
v konkrétních situacích – zejména v prostředí rodin, škol 
a farností, ale i mezi lidmi 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.
•	 Konference o Direktoriu pro katechezi proběhla 24. listopadu na 

KTF UK. Záznam všech příspěvků najdete na jejím Youtube kanálu 
na adrese ZDE. 

•	 Chcete Direktorium pro katechezi do své knihovničky? Několik 
exemplářů je pro vás připraveno na našem středisku. Bližší infor-
mace zašleme zájemcům, kteří si o Direktorium požádají e-mailem 
na jerabkova@apha.cz. 
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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.

Katechismus 
katolické 
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YOUCAT: Kurz víry
Vše, co je dobré vědět o křesťanství

YOUCAT
Katechismus 
katolické církve 
pro mladé

ISBN 978-80-7566-312-2

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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ISBN 978-80-7566-188-3
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https://katechete.apha.cz/novinky/zimni-rekolekce-pro-katechety
https://www.youtube.com/watch?v=xw61nc5Rn2w
mailto:jerabkova@apha.cz
https://obchod.portal.cz/spiritualita/byt-ucedniky/


PŘEDnÁšKA „VÍrA A VÝCHOVA V DigiTÁLnÍM SVěTě“
Srdečně zveme na tuto exkluzivní přednášku s podtitulem „Jak správně 
přistupovat k médiím a jak v nich hledat pozitivní hodnoty“. 
Naším milým hostem bude skutečný 
„insider“ anglicky hovořící mediální ob-
lasti, s. rose Pacatte, FSP ze Spo-
jených států amerických, ředitelka 
tamějšího Pauline Center for Me-
dia Studies. Vystudovala pedagogiku 
v  oboru mediálních studií a získala 
v tomto oboru doktorát. Je specialis-
tkou na vzdělávání v oblasti mediální 
gramotnosti, ceněnou filmovou kritič-
kou a spisovatelkou.
Ve své přednášce se zaměří (nejen) na:
•	 Pět způsobů, jak propojit víru a život ve světě médií;
•	 Jak média užívat v katechetické a pedagogické praxi;
•	 Mediální gramotnost;
•	 Media mindfulness;
•	 Praktické ukázky a příklady.
Těšíme se na vás 26. ledna 2023 v 18.00 na KTF UK (učebna P8). 
Přednáška bude tlumočena a streamována.
 
FinAnCOVÁnÍ KATECHEZE V nAšÍ DiECéZi
V prvním kole Oblastních setkání katechetů jsme často probírali otázku, 
jak financovat katechetický provoz ve farnostech. Abychom mohli v této 
oblasti postoupit dál, potřebovali by-
chom si vytvořit konkrétní představu, 
jaké jsou přibližné náklady na roční 
katechezi ve skupinách, a to včetně 
zdrojů financí (jednotlivé položky hradí 
farnosti, duchovní správci nebo sami 
katecheti).
Prosíme proto o vyplnění dotazníku na 
odkazu ZDE a o maximální přesnost údajů, abychom mohli udělat rele-
vantní analýzu a zkusit vypracovat návrhy řešení do budoucna.
Mnohokrát děkujeme za pomoc!

https://katechete.apha.cz/novinky/financovani-katecheze-v-nasi-diecezi


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

Hana Zobačová: Zázrak o Vánocích  
Šimon je kluk jako každý jiný. Jednoho večera ale zažije 
pravé předvánoční dobrodružství: ocitne se sám na zasně-
ženém náměstí. Nikde nikdo. Jen on, bílé náměstí, kašna, 
stánky připravené na adventní trhy a krásný tajemný vyře-
závaný betlém. A ten večer se stane zázrak: jedna figura 

z betléma Šímovi přímo před očima obživne. Jaké to je, stát celé dny 
a celé noci uprostřed vánočního těšení a poslouchat vánoční přání? Ne-
zapomínáme někdy náhodou přes vlastní přání, na přání těch druhých? 
Příběh o tom, že krásné je dostávat. Ale stejně krásné může být i dávat. 
(Předškolní, mladší školní věk) Bližší informace ZDE. 

Ctirad Václav Pospíšil: A Slovo se stalo tělem
Prolog Janova evangelia (Jan 1,1–18) je jedním z klíčo-
vých textů křesťanské Bible. Vybroušené vyznání víry rané 
církve nám otevírá dveře k uchopení toho, kým skutečně 
je Ježíš z Nazareta. Kdo je autorem Prologu a jak souvisí 
s celkem Janova evangelia? Jaký význam má pro náš život 
a spiritualitu? Proč v Prologu nenajdeme zmínku o Kris-

tově kříži a vzkříšení? Co nám říká o dějinách spásy před Kristem a o ta-
jemství vztahu mezi Bohem Otcem a Slovem Synem? Autor propojuje 
přínos moderní biblické exegeze s geniální intuicí církevních otců, mis-
trů středověké teologie i učitelů křesťanské spirituality. Jde mu vposled 
o uvádění smyslu Prologu do života dnešních křesťanů, o službu věřícím, 
církvi a okolnímu světu. (Dospělí, katecheté) Bližší informace ZDE. 

Stefano gorla: O zázraku Vánoc
Co je na Vánocích tak krásné, tak zázračné? A jak se 
může malý myšák spřátelit s papežem? Myšák Jirka žije se 
svou velkou rodinou v Římě. Na útěku před kočkou narazí 
na papeže Františka. Padnou si do oka, papež ho pozve 

k sobě a vypráví mu o smyslu vánočních svátků… Dobrodružný příběh 
pro předškoláky a malé školáky probudí v dětech zájem o Vánoce a jejich 
poselství. Dozví se mimo jiné, proč a díky komu se po celém světě staví 
jesličky a betlémy. (Mladší školní věk) Bližší informace ZDE.

https://obchod.portal.cz/detska-literatura/zazrak-o-vanocich/
https://obchod.portal.cz/detska-literatura/zazrak-o-vanocich/
https://eshop.cirkev.cz/knihy/a-slovo-se-stalo-telem_11416
https://eshop.cirkev.cz/knihy/a-slovo-se-stalo-telem_11416
https://eshop.cirkev.cz/knihy/o-zazraku-vanoc_11507
https://eshop.cirkev.cz/knihy/o-zazraku-vanoc_11507


nOVé MATEriÁLy OSTATnÍCH AUTOrŮ

Vánoční domino
Známou společenskou hru, v níž děti budou přiřazovat 
k otázkám správné obrázky, nabízí Katechetické a peda-
gogické centrum olomoucké arcidiecéze. Autorkou je ka-

Vánoc, můžete si stáhnout materiály k 
biblickým příběhům s touto tématikou 
a možná přijdou vhod i některé nápady 
ze dvou adventních kalendářů – pro 
děti i pro celé rodiny. Podrobnosti na-
jdete ZDE.

Kouzlo Vánoc
Během rodinné hry o vánočním putování pomůžete spo-
lečně Marii a Josefovi dostat se do Betléma. Cestou budete 
plnit různé úkoly a dozvíte se zajímavé věci o Vánocích. 
Kdo dokáže předvést vánoční koledu? Kdo připraví ten nej-

techetka Monika Hlaváčková. Bližší informace a možnost stažení ZDE. 

lepší vánoční nápoj? Víte, proč k Vánocům patří vánoční stromeček? A co 
všechno víte o vánoční hvězdě? Vyhrává ten, kdo přinese Ježíškovi nejvíce 
darů, které poztráceli Tři králové a nepozorní pastýři.
„Kouzlo Vánoc“ vám zpříjemní čas adventu a vánočních svátků. Stane se 
inspirativní a stmelovací aktivitou při setkáních s užší i širší rodinou. Hra 
je určená pro dva a více hráčů všech generací. 
Bližší informace ZDE. 

Katechetické vánoční dárky z Tim 2,2 z.s.
Tim 2,2 připravil dárek pro děti od 3 do 11 let. Abyste jim přiblížili příběh 

Vánoční materiály Brněnské tiskové misie
Nové i starší materiály s vánoční tématikou – letáky, luštěnky, pohled-
nice, přáníčka, magnetky a drobné dárky najdete ZDE. Jistě zde najdete 
nejen inspiraci pro vlastní slavení Vánoc, ale i pro své katecheze.

https://www.timdvadva.cz/vanoce/
https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2022/12/02/vanocni-domino/
https://eshop.cirkev.cz/knihy/kouzlo-vanoc_11493
https://www.btm.cz/vanoce-2/


Vánoční knihovnička
Upozorňujeme na tematické knihy, které se nám do Knižního koutku 
nevešly… 

Paulínky

Karmelitánské nakladatelství
Angelo Scarano: Připravme cestu Pánu. Občerstvení pro 
duši na dobu adventní a vánoční 
Průvodce adventní a vánoční dobou obsahuje stručný vý-
klad biblických textů na příslušný den a podněty k aplikaci 
Božího slova v našem životě. Doprovázejí nás přitom tři 
postavy ukazující na Mesiáše – prorok Izaiáš, Jan Křtitel 
a  Ježíšova matka Maria. V adventní i vánoční době tak 

Stormie Omartianová: Vánoční zázrak 
Známá americká autorka tentokrát opustila své obvyklé 
téma modlitby za druhé a sepsala dílko, v němž vypráví 
události Kristova narození současným jazykem. Součástí 
každé kapitolky je úryvek z Písma svatého a modlitba. 
Kniha nás může provázet dobou adventní, ale nabízí se 
i jako milý vánoční dárek. Bližší informace ZDE.  

Anna Penna: 9 dní k přiblížení se tajemství Vánoc 
Novéna je inspirována zamyšleními papeže Františka z ex-
hortace Amoris laetitia (Radost z lásky). Na každý den pak 
připadá i jedna z událostí spjatých s Ježíšovým narozením. 
Ponořme se tedy do tajemství Vánoc, aby přetvořilo náš 
život. Bližší informace ZDE.  

můžeme prožívat těsné sepětí mezi liturgickým slavením, tajemstvím 
Vánoc a naší konkrétní situací. Knížka přispěje k tomu, abychom konec 
starého a začátek nového roku prožili s hlubší radostí a novým úžasem. 
Bližší informace ZDE. 

Charlotte grossetêteová, Aurelie De La Pontais: 10 minut 
denně připrav své srdce na Vánoce. 
Originální sešit pro dospívající dívky obsahuje 24 námětů 
na aktivity, jež zaberou jen pár minut. Tvořivé úkoly, 
křížovky, duchovní úvahy, recepty na pečení, modlitby, 

https://eshop.cirkev.cz/knihy/pripravme-cestu-panu_11692
https://www.paulinky.cz/vanocni-zazrak/
https://www.paulinky.cz/9-dni-k-priblizeni-se-tajemstvi-vanoc/
https://www.paulinky.cz/vanocni-zazrak/
https://www.paulinky.cz/9-dni-k-priblizeni-se-tajemstvi-vanoc/
https://eshop.cirkev.cz/knihy/pripravme-cestu-panu_11692
https://eshop.cirkev.cz/knihy/priprav-sve-srdce-na-vanoce-10-minut-denne_11757


vánoční playlist i zajímavá fakta o adventních a vánočních zvycích. 
Bližší informace ZDE. 

Výstupy z konference „Digitální technologie jako výzva pro náboženské 
vzdělávání“
V sobotu 12. listopadu 2022 uspořádalo Katechetické a pedagogické 
centrum Ostravsko-opavské diecéze ve spolupráci s Teologickou fakul-
tou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích konferenci o digitalizaci 
a výzvách pro náboženské vzdělávání, na niž jsme vás v minulém čísle 
rovněž upozorňovali. Prezentace jednotlivých přednášejících a přispěva-
telů, záznam přednášky hlavního hosta prof. Dr. Konstantina Lindnera 
i další tipy naleznete ZDE.

https://eshop.cirkev.cz/knihy/priprav-sve-srdce-na-vanoce-10-minut-denne_11757
https://padlet.com/sarkakoflerova/czne3imkcuj7h49w


AKCE A POZVÁNKY
Online přednáška „na cestě k Vánocům se sv. Matoušem“
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 Ježíšův původ a podstata.
Přednáška se koná v úterý 13. prosince 2022 v 19.00–21.30. Kurzovné 150 
Kč je příspěvkem na honorář. Po přihlášení na info@mojeduha.cz zájemci 
obdrží podklady k platbě kurzovného a po jeho uhrazení jim bude zaslán 
link pro připojení k semináři. Přednáška bude v němčině s překladem.

On-line konference „náboženská a etická výchova a katecheze“
Česká křesťanská akademie, Pedagogická sekce a Česká společnost pro 
katolickou teologii, pracovní skupina pro náboženskou a etickou výchovu 
a katechezi srdečně zve k účasti na odpolední konferenci s mnoha zají-
mavými příspěvky v pátek 27. ledna 2023 od 13.00 do 17.00. 
Podrobné informace, program a link k přístupu najdete ZDE. 

Kurz „Úvod do pedagogiky Franze Ketta“
Společnost pedagogiky Franze Ketta srdečně zve všechny zájemce na další 
běh úvodního kurzu, který se uskuteční ve Vodňanech v únoru, březnu 
a dubnu 2023. Kurz je akreditován MšMT Čr v systému DVPP. Úvod 
zahrnuje 40 výukových hodin a pro absolventy pak je možné pokračování 
dalšími 160 výukovými hodinami Základního kurzu.
Bližší informace a přihlášky ZDE. 

naději, kterou přináší 
novorozený Kníže pokoje

přejí Lenka a David
vaše Katechetické středisko
Foto: P. Vojtěch Kodet, O.Carm. (str. 1, 2, 8); https://media.pauline.org/
Speakers/Sr-Rose-Pacatte (str. 3); https://pixabay.com (str. 3, 7, 8)
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