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

Společenství Ježíšových učedníků se rodí jako apoštolské a misionářské. 
Pro církev je to zásadní rozměr: Duch svatý ji formuje jako církev, která 
nemá být uzavřena sama do sebe, ale vycházet ven, aby byla nakažlivým 
svědkem víry v Ježíše a aby vyzařovala jeho světlo až na konec světa. 
Může se však stát, že apoštolský zápal, touha oslovit druhé dobrým 
hlásáním evangelia, ochabne a stane se vlažným. Když křesťanský život 
ztratí ze zřetele horizont evangelizace, onemocní: uzavírá se do sebe, 
stává se sebestředným a chřadne. Misie je naopak kyslíkem křesťanského 
života: oživuje ho a očišťuje. Vydejme se tedy na cestu znovuobjevení 
evangelizačního nadšení, vycházejme z Písma a učení církve a čerpejme 
apoštolskou horlivost z jejích zdrojů. Můžeme se obrátit k některým 
živým pramenům, k některým svědkům, kteří v církvi zažehli vášeň pro 
evangelium, aby nám pomohli znovu zapálit oheň, který v nás chce Duch 
svatý stále rozněcovat.
(Z katecheze „Povolání k apoštolátu“ papeže Františka, 11. ledna 2023. Podle https://www.vati-
cannews.va/cs.html)



AKTUALITY
PŘEDnÁšKA „VÍRA A VÝCHOVA V DIGITÁLnÍM SVĚTĚ“
Připomínáme přednášku s podtitulem „Jak správně přistupovat k médiím 
a jak v nich hledat pozitivní hodnoty“ se sestrou Rose Pacatte, FSP ze 
Spojených států amerických, ředitelkou tamějšího Pauline Center for 
Media Studies. 
Ve své přednášce se zaměří (nejen) na:
•	 Pět způsobů, jak propojit víru a ži-

vot ve světě médií;
•	 Jak média užívat v katechetické 

a pedagogické praxi;
•	 Mediální gramotnost;
•	 Media mindfulness;
•	 Praktické ukázky a příklady.
Po přednášce bude následovat prak-
tický workshop zaměřený na témata 
zmiňovaná v první části večera.
Těšíme se na vás 26. ledna 2023 v 18.00 na KTF UK (učebna P8). 
Přednáška bude tlumočena a streamována.

Z dalšího programu sestry Rose upozorňujeme na ostatní zajímavé pro-
gramy:
•	 18. 1. (středa): 

Film Fabelmanovi a diskuze se s. Rose Pacatte v rámci cyklu Film 
& spiritualita. Film Stevena Spielberga, právě oceněný Zlatým gló-
bem za nejlepší drama a režii, částečně autobiografický snímek o jeho 
dětství a dospívání. Městská knihovna v Praze (Malý sál), Mariánské 
náměstí. Začátek v 19 h, vstupné 100 Kč.

•	 24. 1. (úterý) Od Hollywoodu k Andreji Tarkovskému. 
Existuje křesťanský nebo duchovní film? Jakým způsobem lze v ne-
konečné nabídce audiovizuální produkce hledat „to podstatné“, co 
bychom neměli minout, očekáváme-li od filmu víc než jen 120 minut 
zábavy? A může vůbec film proměnit náš pohled na svět, na život, 
na sebe sama? 
Diskutují s. Rose Pacatte, filmový publicista Lukáš Jirsa, režisér Vác-
lav Kadrnka, moderuje Petr Vizina. 



Dominikánská 8, barokní refektář (vstup Jalovcová 2). Začátek 
v 19.30 h. Vstupné dobrovolné. 

•	 27. 1. (pátek) Evangelizace v digitálním věku. 
Přednáška a workshop pro pracovníky s mládeží. Koná se na KTF 
UK, Thákurova 3, 10 – 15:30 h. Účastnický poplatek 500 Kč včetně 
oběda. Pouze pro přihlášené. Kontakt: kubin@cirkev.cz. 

JARnÍ FORMAčnÍ DEn
Naše tradiční jarní setkání se v letošním roce uskuteční 4. března 2023 
od 9.00 do cca 16.00. Hlavním tématem budou metody tvořivé práce 
v kostelích a dalších kulturních památkách na téma „české nebe“, pro-
gram připravujeme společně s týmem Pedagogického centra AP.
Program proběhne ve dvou částech: 
•	 Přípravné tři hodiny v sále Pastoračního střediska (uvedení do té-

matu a představení jeho obsahu) 
•	 Praktická část (pravděpodobně – místo je v jednání) v kostele sv. Jiljí 

na Starém Městě. 
Součástí programu je diskuse a mož-
nost získat řadu materiálů pro svoji 
praxi. 
Využití se předpokládá v hodinách 
výuky náboženství, při návštěvách 
kostela s dětmi, mladými lidmi a do-
spělými nebo při přípravě noci kostelů 
či jiných aktivit souvisejících s kostely 
a kláštery. 
Účastníci formačního dne budou moci 
získat osvědčení Pedagogického cen-
tra AP o absolvování akreditovaného 
programu v systému DVPP, pokud se 
zúčastní obou částí, a to pro jimi zvole-
nou věkovou skupinu (MŠ a 1. stupeň 
ZŠ, 2. stupeň ZŠ nebo střední školu). 
Podrobnosti o programu a možnost 
přihlašování do 28. února 2023 ZDE. 
Těšíme se na setkání!
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nAbÍDKA nOVéHO DIREKTORIA PRO KATECHEZi
Pro katechety s kanonickou misí je k dispozici na našem 
středisku limitovaný počet výtisků nového Direktoria pro 
katechezi za zvýhodněnou cenu 200 Kč. Odběr a způsob 
platby si, prosím, domluvte na e-mailu jerabkova@apha.cz. 
Za plnou cenu je Direktorium možné získat:
•	 V tištěné podobě ZDE 
•	 Jako e-knihu ZDE

eshop.cirkev.cz429 Kč
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Papežská rada pro novou evangelizaci
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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 
církve

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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PŘIPOMÍnKA DOTAZnÍKU FInAnCOVÁnÍ KATECHEZE V nAšÍ 
DIECéZI
V prvním kole Oblastních setkání ka-
techetů jsme často probírali otázku, 
jak financovat katechetický provoz ve 
farnostech. Abychom mohli v této ob-
lasti postoupit dál, znovu vás prosíme 
o vyplnění dotazníku na odkazu ZDE 
a  o  maximální přesnost údajů, aby-
chom mohli udělat relevantní analýzu a zkusit vypracovat návrhy řešení 
do budoucna.
Mnohokrát děkujeme za pomoc!

JARnÍ SEMInÁŘE PEDAGOGICKéHO CEnTRA AP
Pedagogické centrum AP zve na nový cyklus seminářů pomáhající využí-
vat v pedagogické práci prožitkové metody celistvé výchovy podle Franze 
Ketta.

Termíny seminářů: 
1. Textilní a přírodní materiály při výchově k hodnotám (ZDE) – odpo-

lední seminář, ZÁKLADNÍ, Po 13. února 2023 v 16:00 – 19:30 hod.
Seminář (1) je určen pro základní seznámení s možnostmi a principy 
pedagogické práce s přírodními a textilními materiály při výchově 
k  hodnotám; první seznámení s metodami prožitkové pedagogiky 
podle Franze Ketta v rámci jednoho čtyřhodinového odpoledního 
bloku.

2. Tvorba projektů hodnotové výchovy s užitím přírodnin a symbolů 
(ZDE) – seminář o dvou částech ve dnech Po 22. května 2023 a Po 
5. června 2023; vždy v 16:00 – 19:30 hod.

mailto:jerabkova@apha.cz
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Seminář (2) je určen pro ty, kdo se již seznámili s principy prožitko-
vých metod podle Franze Ketta a chtějí tvořit vlastní programy pro 
děti; dvě navazující odpolední setkání.

3. Tvořivé spolu-vyprávění příběhů (ZDE) – seminář o dvou částech, 
tentokrát s mikulášskými příběhy, plánovaný na říjen/listopad 2023; 
vždy v 16:00 – 19:30 hod.
Seminář (3) je určen pro ty, kdo se již seznámili s principy prožitko-
vých metod podle Franze Ketta a chtějí pomocí nich živě vyprávět 
příběhy, legendy nebo pohádky; uskuteční se ve dvou navazujících 
setkáních.

4. Spolu-vyprávění biblických příběhů (ZDE) – seminář o dvou částech, 
nejbližší v Po 20. února 2023 a Po 6. března 2023; vždy v 16:00 – 
19:30 hod.  
Seminář (4) je určen pro ty, kdo se již seznámili s principy prožitko-
vých metod podle Franze Ketta včetně příslušné metodiky vyprávění 
příběhů a chtějí živě vyprávět příběhy z Bible; uskuteční se rovněž ve 
dvou navazujících setkáních.

5. Tvořivá meditativní práce s biblickými texty (ZDE) – odpolední semi-
nář v Po 17. dubna 2023 v 16:00 – 19:30 hod.
Seminář (5) je určen pro všechny, kdo se již seznámili s principy 
prožitkových metod podle Franze Ketta a chtějí děti uvádět do tvo-
řivého vyjádření vnitřních obrazů a zkušeností na pozadí biblických 
textů; koná se v rámci jednoho čtyřhodinového odpoledního bloku.
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Semináře je možné, nikoliv nutné, na sebe vzájemně navázat. Pro účast 
na seminářích (2), (3) a (5) se předpokládá základní povědomí o zá-
sadách hodnotové výchovy pomocí prožitkových metod podle Franze 
Ketta, pro účast na semináři (4) ‚Spolu-vyprávění biblických příběhů‘ je 
potřeba absolvovat seminář (3) ‚Tvořivé spolu-vyprávění příběhů‘, nebo 
jeho obdobu.
Semináře o jednom čtyřhodinovém bloku (1) a (5) jsou zpoplatněny 
částkou 150,- Kč za osobu, další semináře, které mají po dvou částech, 
částkou 250,- Kč za osobu na celý seminář.
Zájemci se mohou přihlásit ZDE, kde naleznou v „informacích pro uči-
tele/dvpp a semináře“ podrobnější popis seminářů a jejich časový plán, 
nebo na telefonu 734 262 294.
Místo konání je zpravidla v Pedagogickém centru AP (Jindřišská 30, 
Praha 1), semináře lze po předchozí domluvě a při dostatečném počtu 
zájemců realizovat i jinde.

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: Ježíš se 
setkává s lidmi 
Kniha představuje malým čtenářům klíčové příběhy z No-
vého zákona. Představuje Ježíše jako člověka a Božího 
Syna, který koná zázraky, uzdravuje lidi a setkává se s nimi. 
Příběhy jsou zde převyprávěny jednoduchým a srozumitel-
ným způsobem a každý je ilustrován obrázkem, na kterém 

si děti mohou trénovat postřeh a pozornost. Knihu lze mnoha způsoby 
využít pro aktivity s dětmi již od tří let věku. (Předškolní, mladší školní 
věk) Bližší informace ZDE. 

Les Miller: Proč je i dnes dobré mít papeže
Papež na nás občas působí jako postava z minulosti. Přesto 
ale mají nástupci apoštola Petra a služebníci služebníků 
Božích na prvním místě hlásat Kristovo poselství moder-
nímu světu, a to poctivě a současným jazykem jako papež 
František, Benedikt XVI. nebo Jan Pavel II. Tato knížka 
nás přehlednou a čtivou formou seznamuje s tím, jak pa-
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pežství vzniklo, v čem spočívá papežova služba současnému křesťanství 
i katolické církvi a čím je papež užitečný světu kolem nás. Nechybí zá-
kladní chronologie, vysvětlení volby papeže a seznámení s jeho každo-
denními aktivitami i informace o papežských návštěvách v naší zemi. 
(Mládež, dospělí) Bližší informace ZDE.

Peter Scazzero: Emočně zdravá spiritualita
Nelze být duchovně zralý a zároveň emočně nezralý: k to-
muto závěru autor dospěl díky bolestným zkušenostem se 
sebou samým i s lidmi, které se coby pastor multietnické 
komunity pokoušel vést ke Kristu a duchovně formovat. 
Jeho služba i rodinný život byly poznamenány emoční ne-
zralostí a vnitřní rozervaností. „Kombinace emočního zdraví 

a kontemplativní spirituality … rozpoutá revoluci v klíčových oblastech 
vašeho života a postupně promění i všechny vaše vztahy.“ (Dospělí, ka-
techeti) Bližší informace ZDE.

nAšE nOVé MATERIÁLY

nové cykly pomůcek
Cyklus Společná cesta víry je určen především pro mladší děti druhého 
stupně Zš. Základní otázkou, kterou těchto osm katechezí řeší, je vliv 
nejrůznějších okolností na cestu víry každého z nás. Jaké mohou děti 
potkat těžkosti a co je naopak může povzbudit? Co je vůbec obsahem 
a cílem cesty víry? Jakým způsobem se naučit rozlišovat mezi dobrem 
a zlem. Potřebujeme na této cestě společnost a jak pohromadě sdílet 
cesty víry. Jací máme být jakožto svědkové víry a jak najít skutečnou 
pravdu? 
Všechna témata zahrnují podněty k diskusi, pracovní list a návrhy něko-
lika aktivit. Osm katechezí, které do tohoto cyklu patří, najdete ZDE. 

V cyklu Historický Ježíš, který uveřej-
níme na přelomu ledna a února, před-
stavuje známý vypravěč příběhů Bruno 
Ferrero starším dětem prvního stupně 
Ježíše a dalších známé postavy z evan-
gelií na pozadí historických a archeo-
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logických reálií. Setkáme se zde zvláště s Ježíšem, jeho matkou Marií, 
třemi mudrci a Janem Křtitelem. Vyprávění je doplněno mapami, ale 
i popisy nejrůznějších detailů života v Ježíšově době. 

nOVé MATERIÁLY OSTATnÍCH AUTORŮ

Záznam přednášky „ADHD v dospělosti“
V polovině prosince se na KTF UK uskutečnila zajímavá přednáška 
MUDr. Jiřího Renky o příznacích ADHD u dospělých s návaznými apli-
kacemi na praxi. Záznam večera můžete shlédnout ZDE.

Lapbook s tématem „Ježíšovy zázraky“
Časopis Duha připravil i v letošním 
roce číslo ve formátu lapbooku, obsa-
hující složku A4 a tři vložené listy.
Chcete si doma nebo v hodině ná-
boženství procvičit a utřídit znalosti 
o Bibli? Co se nevejde do hlavy, ve-
jde se do lapbooku – složky, do které 
si děti mohou samy dostříhat, dolepit 
a doplňovat informace tak, aby z nich vznikl sumář k opakování nebo 
k procvičování základních znalostí.
náhled pomůcky a možnost objednání ZDE.

nový cyklus katechezí papeže Františka o evangelizaci
Ve středu 11. ledna během generální audience v aule Pavla VI. začal pa-
pež František novou sérii katechezi pod názvem „Vášeň pro evangelizaci: 
Apoštolská horlivost věřícího“. První katecheze z tohoto cyklu – z níž 
jsme také vybrali úvodní zamyšlení – nese název „Povolání k apoštolátu“ 
a můžete si ji přečíst ZDE.
Celý cyklus se pak postupně objeví ZDE. 

https://www.youtube.com/watch?v=CwI2fvGj2tY
https://petrinum.com/2022-2023/822-62023-lapbook-jezisovy-zazraky.html
https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2023-01/katecheze-11-1-23.html
https://www.vaticannews.va/cs/papez.pagelist.udienzapapale.html


Foto: Ivana Bužková ‒ Člověk a víra (str. 5); Jan Hudáč ‒ Člověk a víra (str. 9); 
P. Vojtěch Kodet, O.Carm. (str. 1); https://media.pauline.org/Speakers/Sr-Ro-
se-Pacatte (str. 2); https://pixabay.com (str. 4)

AKCE A POZVÁNKY
neděle božího slova
Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude 
po celém světě slavit jako neděle božího slova, v letošním roce tedy 
23. ledna 2023. Jejím cílem je povzbudit věřící, aby více četli Bibli, živé 
Boží slovo. Na stránkách Českého katolického biblického díla (ZDE) na-
leznete také impulsy ke slavení této neděle a tipy, jak Bibli číst.

Aktuální víkendovky pro mládež
Nabízíme několik aktuálních pozvánek pro mládež na společné víken-
dovky:
•	 Arcidiecézní centrum pro mládež 

zve všechny ve věku 15–19 let na 
setkání s tématem „Ve svobodě“, 
která se koná 10.–12. února 2023 
v komunitním centru v Praze – 
Hostivaři. Bližší informace a při-
hlášky ZDE.  

•	 Komunita Chemin Neuf zve na 
víkend o vztazích určený mládeži 
ve věku 14–18 let LIVE, LOVE AND PRAY. Svědectví o přátelství 
i o  lásce, svědectví manželského páru i povídaní těch, kteří spolu 
chodí, osobní zamyšlení i společná diskuse. Bude možné přijmout 
osobní přímluvnou modlitbu. V programu bude také společná mod-
litba, kytara a tanec. Podrobnosti a přihlášky ZDE. 

Světové dny mládeže v portugalském Lisabonu 
Mezinárodní setkání mládeže s papežem se uskuteční od 
1. do 6. srpna 2023 v portugalském Lisabonu. Zájemci 
z pražské arcidiecéze najdou všechny potřebné informace 
ZDE, případně na oficiálních stránkách akce ZDE, kde je 

možno stahovat i některé materiály (plakát, modlitby). 

https://petrinum.com/20212022/688-adventni-kalendar-2022-trebechovicky-betlem.html
https://biblickedilo.cz/nedele-boziho-slova
https://adcm.cz/2023/01/12/vikendovka-10-12-2-pro-mlade-15-19-let/
https://www.chemin-neuf.cz/navrh/live-love-and-pray2022/
https://adcm.cz/2022/12/10/prihlasovani-na-lisabon-2023/
https://www.svetovednymladeze.cz/
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