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 Novoroční přání diecézního biskupa Pavla 

Rád bych vám popřál do nového roku radost orámovanou vděčností. 

Apoštol Pavel kdysi křesťanům v Galácii napsal, že jsou děti Boží a dědicové zaslíbení. Děti se umějí radovat 

z maličkostí, proto jsou pro nás dospělé tak fascinující. Zvyknout si děkovat za to, co máme, je cesta k duchov-

nímu blahobytu. Zlodějem radosti jsou naše strachy a obavy. 

Do banky ve Švýcarsku přijde muž a u přepážky šeptá: „Chtěl bych si u vás uložit sedm milionů dolarů, které 

jsem zdědil.“ Pracovník banky se na něj soucitně podívá a říká: „Ale pane, můžete mluvit nahlas. Tady se za 

chudobu nikdo nestydí.“ 

Nestyďme se v novém roce za Boží dědictví, které se v tomto světě může jevit jako chudoba, ale ve skutečnosti 

je devízou, která z nás dělá lidi svobodné, a nikoliv otroky. + Pavel Konzbul, biskup brněnský 

Křesťanství a homeopatie – přednáška pro katechety a další zájemce 

Zveme katechety, ale i všechny další zájemce, na přednášku v rámci 

formačních setkávání, tentokrát na téma Křesťanství a homeopatie. 

Přednáší P. Milan Werl, autor knihy o homeopatii a kaplan v Hodoníně. 

Sejdeme se v sále na Petrově 2 v pondělí 16. ledna 2023 v 17 hodin. Není 

nutné se přihlašovat. Těšíme se na vás! 

Další připravovaná formační setkání pro katechety 

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

   od 9 do 15 h., Petrov 9, přihlášení nutné, bude na webu 

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

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

Projekt Vstupy do škol na konci roku 2022 

Vánoční programy z projektu Vstupy do škol letos zaznamenaly neobvyklý zájem škol a učitelů. 

Zatím sčítáme výsledky, ale už nyní je jasné, že půjde o dosavadní rekord v počtu navštívených 

škol a oslovených dětí v celé brněnské diecézi. Děkujeme všem lektorkám a lektorům za jejich 

úsilí. Termíny lektorských seminářů do konce školního roku jsou již k dispozici na webu DKC, 

můžete se přihlašovat. Kontakt: Mgr. Karolína Kolářová, koordinátorka, e-mail <kolarova@biskupstvi.cz>. 

mailto:kolarova@biskupstvi.cz
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Advent 2022 – projekt Přiblížilo se nebeské království je ukončen 

Adventní aktivita pro farnosti a rodiny s názvem Přiblížilo se nebeské království 

již byla ukončena. Velmi děkujeme všem, kdo se do ní zapojili. Z některých míst 

k nám už dorazily i fotografie (na snímku detail projektu z městysu Nová Cere-

kev). Pokud jste se také zúčastnili, budeme rádi i za vaši zpětnou vazbu a fotogra-

fie, které můžete posílat na e-mail <kc.brno@biskupstvi.cz>. V naší fotogalerii na 

webu si brzy budete moci prohlédnout některé příspěvky. 

Malý průvodce postní dobou 

Diecézní katechetické centrum připravuje i pro letošní postní dobu sešitek A6 Malý 

průvodce postní dobou. Pomůcka nabídne pro každý den citát z Bible a krátký duchovní 

impuls inspirovaný slovy papeže Františka. Brožurky bude možné objednat od poloviny 

ledna přes formulář na našem webu <https://kc.biskupstvi.cz>. Cena jednoho výtisku bude 

6 Kč. 

Postní pátky v brněnské katedrále 2023 

I letos se můžeme po pět postních pátků od 3. do 31. března 2023 

společně setkávat v brněnské katedrále při postní duchovní obnově, která 

bude tentokrát věnována svátosti křtu. Páteční program začne vždy 

 v 17:00 hodin křížovou cestou, bude pokračovat mší svatou v 17:30 

s promluvou k tématu křest od pozvaného hosta. Na ni pak navazují 

moderovaná adorace a Nikodémova noc. Na YouTube kanálu Katedrála 

Petrov bude možné sledovat mši svatou s promluvou. 

Seznam pozvaných hostů a témata jejich promluv brzy zveřejníme na našem webu. 

Direktorium pro katechezi – k zakoupení pro katechety brněnské diecéze 

V červnu 2020 bylo Svatým stolcem představeno nové Direktorium pro katechezi. 

V listopadu tohoto roku vyšlo Direktorium pro katechezi v českém překladu. 

Omezené množství je pro katechety brněnské diecéze k zakoupení u nás v kan-

celáři, Petrov 5, Brno, cena 260 Kč (možno zaslat poštou, poštovné asi 70 Kč). 

Objednávky na kc.brno@biskupstvi.cz. 

Naše pomůcky s biblickou tematikou 

V souvislosti s blížící se Nedělí Božího slova (22. ledna) upozorňujeme na naše pomůcky, které jsou vhodné 

k tématu Bible. 

Malé otázky pro velké znalce: Tři sešity formátu A6 s tématy Starý zákon, Nový zákon, 

Ježíš Kristus. Každý z nich obsahuje 130 kvízových otázek se třemi možnostmi odpovědí. 

Kvízy jsou vhodné pro žáky II. stupně ZŠ, mládež a dospělé. Většina otázek je doplněna 

o biblické citace, aby bylo možné dohledat odpovídající biblické texty. Cena je 20 Kč za 

jeden sešit. 

Kdo to ví, odpoví: Již dříve vydaná brožura kvízů je díky svému zaměření na Bibli stále 

aktuální. Obsahuje více než dvacet biblických okruhů (biblická jména, proroci, hory, řemesla, 

přirovnání a další). Některé kvízy byly v minulosti uveřejněny v Katechetickém věstníku. Cena 

brožurky je 15 Kč.  

Biblické záložky: Čtyři druhy papírových záložek s tématy: Knihy Bible, Stručné biblické dějiny, Tipy pro 

četbu Bible, Bible – výjimečná kniha. Cena jedné záložky je 3 Kč. Více na <https://kc.biskupstvi.cz>. 

 

Materiály ke stažení na našem webu 

V rubrice Pomůcky ke stažení lze rozkliknout obrázek Hromnice. Naleznete zde pracovní 

listy, vyprávění i luštěnky k tématu svátku Uvedení Páně do chrámu. 

K biblickému tématu využijete materiály shromážděné pod obrázkem Bible. 

mailto:kc.brno@biskupstvi.cz
https://www.youtube.com/@katedralapetrov4705/streams
https://www.youtube.com/@katedralapetrov4705/streams
mailto:kc.brno@biskupstvi.cz
https://kc.biskupstvi.cz/
https://kc.biskupstvi.cz/hromnice/
https://kc.biskupstvi.cz/namety-bible/
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Náměty pro slavení neděle Božího slova, biblické hry a další pomůcky 

Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí, se má každým rokem slavit 

jako Neděle Božího slova., letos to bude 22. ledna. Na webu Českého katolického biblického 

díla <https://biblickedilo.cz/nedele-boziho-slova> najdete inspiraci, jak tento svátek Bible 

oslavit. Jsou zde různé náměty (biblické hry, biblický růženec), které lze využít při katechezi 

dětí nebo doma v rodině.  

Týden modliteb za jednotu křesťanů 2023 

Modlitební týden proběhne od 18. do 25. ledna 2023. Mottem se stala věta „Učte se činit dobro, hledejte 

právo.“ (Iz 1,17). Na webu Ekumenické rady církví jsou ke stažení materiály k této příležitosti. 

Katecheze Dobrého pastýře II – Olomouc 

Stále je možné se přihlásit na kurz Katecheze Dobrého Pastýře II, který proběhne od 11. února 

do 10. června 2023 na CMTF UP v Olomouci. Kurz se zabývá tématy pro katechezi dětí od 

šesti do devíti let a jejich přípravou na svátost smíření a svaté přijímání. Uskuteční se celkem 

čtyři setkání. Více informací a přihlášky na tomto odkazu. 

Úvod do pedagogiky Franze Ketta – Vodňany 

Zájemci o pedagogiku Franze Ketta ještě stále mohou využít nabídky přihlásit se na kurz Úvod do 

pedagogiky Franze Ketta (40 hodin), který se uskuteční od února do dubna roku 2023 (tři 

dvoudenní setkání) ve Vodňanech. Více informací a přihláška na tomto odkazu. 

Jarní (mini) škola liturgiky - Brno 

V sobotu 25. března 2023 se v Brně v augustiniánském klášteře uskuteční Jarní škola liturgiky. 

Tématem bude velikonoční triduum. Informace o programu a přihlášku naleznete na tomto odkazu. 

Pořadatelem je Liturgie.cz – Institut pro liturgickou formaci. 

Studium teologických oborů 

Do konce února je možné přihlásit se ke studiu bakalářských a magisterských oborů na většině vysokých škol 

v České republice. Teologické obory mají v nabídce tyto fakulty: 

 Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové  <https://uhk.cz/cs-CZ/PDF> 

 Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci  <https://studujcmtf.cz>  

 Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze  <https://ktf.cuni.cz>  

 Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  <https://www.tf.jcu.cz> 

Konference Aktivizace života farností 2023 – Olomouc 

Druhý ročník konference, jejímž cílem je sdílet zkušenosti s pastorací napříč diecé-

zemi, se uskuteční 25. května 2023 v Olomouci, v Arcibiskupském paláci. Elektro-

nickou přihlášku a další informace o programu, najdete na tomto odkazu. Organizuje 

Česká biskupská konference. 

Informace Papežských misijních děl  

Papežská misijní díla se v těchto dnech ohlížejí za více než 20 lety své aktivní existence v brněnské 

diecézi. Diecézní ředitelka děkuje všem farnostem i vedoucím misijních klubek, kteří se do této 

rekapitulace zapojili, a povzbuzuje ty, kteří tak ještě neučinili.  

Jednou z oblíbených aktivit vhodných pro současné období je karneval na motivy světců, misií a misionářů. 

O vašich aktivitách můžete informovat Mgr. Janu Zehnalovou, diecézní ředitelku Papežských misijních děl 

brněnské diecéze, která se těší na vaše postřehy a zážitky, e-mail: <jana.zehnalova@gmail.com>.  

Světové dny mládeže v portugalském Lisabonu 

Mezinárodní setkání mládeže s papežem se letos uskuteční od 1. do 6. srpna 2023 

v Lisabonu. Zájemci od 16 do 30 let se přihlašují přes elektronický formulář na webu 

<https://svetovednymladeze.cz>. Jsou zde uvedeny veškeré informace k setkání, stáhnout 

lze i plakát a modlitbu za setkání. Vzhledem k ceně letecké dopravy organizátoři 

doporučují přihlášeným rezervovat si zavčas svou vlastní letenku. 

https://biblickedilo.cz/nedele-boziho-slova/
https://ekumenickarada.cz/in/3270/tyden_modliteb_za_jednotu_krestanu_2023#.Y766cxWZOUk
https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2677/detail
http://www.kett.cz/soubor/UPFK_Vodnany_2023/2023_Kett_kurzy__3_.pdf
https://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/jarni-skola-liturgiky?fbclid=IwAR3RVGqtM-SBTUAgoknrk_RGhdvj_MQ5SINCCzYtXHjz-ouRw1scRZpudkc
https://uhk.cz/cs-CZ/PDF
https://studujcmtf.cz/
https://www.ktf.cuni.cz/
https://www.tf.jcu.cz/
https://cbk.cirkev.cz/novinky/aktivizace-pastorace-v-cr_18032
mailto:jana.zehnalova@gmail.com
https://svetovednymladeze.cz/
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Výprodej v brněnské prodejně křesťanské literatury Doron 

Po téměř 12 letech bude ukončeno fungování prodejny Pavel Nebojsa – Doron na Josefské ulici v Brně. 

Prodejna se stěhuje do nového distribučního centra v Bučovicích (Ždánská 906). Do 17. února 2023 je možné 

v brněnském sídle prodejny nakoupit křesťanskou literaturu, ikony, klášterní produkty a další zboží za 

zvýhodněné ceny. 

Nabídky nakladatelství 

Ježíšovy zázraky: Šesté číslo časopisu Duha vychází jako lapbook, složka s interak-

tivními prvky k vystřihnutí. Přiblíží dětem Ježíšovy zázraky a vede je k tomu, aby 

nepřehlížely zázraky ve svém životě. Návod přiložen. Více na <https://petrinum.com>. 

Kalendáře BTM: Brněnská tisková misie nabízí za výhodnou cenu 

kalendáře na rok 2023 různých formátů, více na <https://btm.cz>. 

Jak přečíst Bibli za za jeden rok: Pomůcka nabízí promyšlený plán 

četby Bible na celý rok, autor Angelo Scarano. Více na webu 

<https://paulinky.cz>. 

Živé světlo: Svatá Hildegarda je patronkou jazykovědců a přírodovědců. 

Nadčasový význam její duchovní moudrosti potvrdil papež Benedikt 

XVI., když jí v roce 2012 udělil titul „učitelka církve“. Historický román 

známého autora Wilhelma Hűnermanna (1900 – 1975) představuje bohatý 

život této světice z 12. století. Více na <https://paulinky.cz>. 

Chatrč: 4. vydání této světově známé knihy, která byla i zfilmována, přináší smyšlený 

napínavý příběh, který je o tom, jak lze tváří v tvář zlu, bolesti a beznaději nalézt Boha, 

milost, usmíření a sebe sama. Více na <https://eshop.cirkev.cz> . 
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