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

Půst je poušť. Čas odřeknout si a odložit mobil a napojit se na evan-
gelium. Čas zřeknout se jalových slov, drbů, klevet a klábosení a tykat 
Pánu. Čas věnovat se zdravé ekologii srdce, uklidit tam. Žijeme v pro-
středí, které je znečištěno mnohým verbálním násilím, útočnými a jedo-
vatými slovy, která se šíří internetem. Urážky se dnes pronášejí, jako by 
to byl pozdrav. Jsme ponořeni do prázdných slov, reklam, záludných sdě-
lení. Zvykli jsme si slýchat všechno o všech a hrozí nám, že sklouzneme 
do zesvětštění, vedoucí k atrofii našeho srdce. A na tu neexistuje bypass, 
pouze ztišení. S námahou rozlišujeme Pánův hlas, který k nám mluví, 
hlas svědomí, hlas dobra. 
Ježíš nás volá na poušť a vybízí, abychom dopřáli sluch tomu, na čem 
záleží, je důležité a podstatné. Ďáblu, 
který ho pokoušel, odpověděl: „Nejen 
z  chleba žije člověk, ale z každého 
slova, které vychází z Božích úst“ 
(Mt 4,4). Jako chléb a více než chléb 
potřebujeme Boží slovo, potřebujeme 
mluvit s Bohem, potřebujeme se mod-
lit. Jedině před Bohem totiž vychá-
zejí na světlo náklonnosti srdce a mizí 
obojakosti duše. Poušť je místo života, 
nikoli smrti, protože dialog vedený 
s Pánem vrací život.
(Z katecheze papeže Františka na začátek postní 
doby, 26. února 2020. Podle https://www.radiova-
ticana.cz/)



AKTUALITY
fOrMAčnÍ DEn
Připomínáme, že naše tradiční jarní setkání se v letošním roce uskuteční 
4. března 2023 od 9.00 do cca 16.00. 
Hlavním tématem budou metody tvo-
řivé práce v kostelích a dalších kul-
turních památkách na téma „české 
nebe“, program připravujeme společně 
s týmem Pedagogického centra AP. 
Součástí programu je diskuse a mož-
nost získat řadu materiálů pro svoji 
praxi. 
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 zvo-
lenou věkovou skupinu (MŠ a 1. stu-
peň ZŠ, 2. stupeň ZŠ nebo střední 
školu). 
Podrobnosti o programu a možnost 
přihlašování do 28. února 2023 ZDE.
TĚŠÍME SE nA SETKÁnÍ!

ObLASTnÍ SETKÁnÍ KATECHETů – jArnÍ čÁST
V březnu zahajujeme jarní kolo oblastních setkání, která jsou otevřená 
pro katechety, učitele všech typů škol, kněze a jáhny a další pastorační 
spolupracovníky. jsou určena k diskusím o otázkách, podnětech a problé-
mech, které se týkají naší účasti a zodpovědnosti za naplňování evange-
lizačního poslání církve, a to v aktivitách farností, diecéze a přítomných 
účastníků.
Obsahem těchto setkání bude diskuse nad zpracovanými výsledky SWOT 
analýzy, které jsme se věnovali v podzimním kole. Vytipovali jsme celkem 
šest okruhů a v jejich rámci navrhli určité výzvy a otázky k řešení. Účast-
níci se s těmito výsledky seznámí a budou moci vybrat téma k diskusi, 
kde budou moci sdílet své podněty a své zkušenosti, abychom mohli 
společně promítnout tyto výzvy do praxe.

https://katechete.apha.cz/novinky/formacni-den-pro-katechety1


Součástí setkání bude také představení 
konkrétního programu určeného rodi-
nám pro výchovu dětí ve víře (inspirací 
však bude jistě i katechetům) a několik 
dalších nabídek.
Termíny a místa setkávání vyhlásíme 
v  nejbližších dnech a katechety upo-
zorníme e-mailem. Veškeré informace 
pak najdete na našem webu.

MATEriÁLy Z PŘEDnÁŠKy „VÍrA A VýCHOVA V DigiTÁLnÍM 
SVĚTĚ“
Přednášku s. Rose Pacatte, FSP můžete nejen zpětně shlédnout na 
Youtube, ale získat k ní i příslušné materiály – vše je pro vás připraveno 
v článku na našich webových stránkách ZDE.  
Pokud byste se rádi seznámili i s dalšími přednáškami sestry Rose, do-
poručujeme odebírat Listy od Paulínek (alespoň na chvíli – odhlásit se 
můžete kdykoliv). Týdenní newsletter obsahuje aktuální informace z na-
kladatelství Paulínky a novinky z dal-
ších nakladatelství, občas doprovázené 
střípky ze života pražské komunity 
Dcer sv. Pavla.
Aktuálně nově zapsaní odběratelé 
získávají jako bonus vybrané stránky 
z knihy Expedice Bible (využijete ne-
jen při katechezi). nejbližší newsletter 
totiž přinese výběr z přednášky Ci-
nema divina (jak duchovně číst film), 
která byla určena především pracovní-
kům s mládeží. 

OnLinE KUrZ „PŘÍPrAVA PrVOKOMUniKAnTů V KATECHEZi 
DObréHO PASTýŘE“
Cílem přípravy je pomoci dětem k vědomému a pravidelnému setkávání 
s Pánem Ježíšem v eucharistii a ve svátosti smíření. První svaté přijímání 
je začátkem nové etapy jejich života z víry. 

https://katechete.apha.cz/materialy/materialy-ke-stazeni/vira-a-vychova-v-digitalnim-svete


Kurz zahrnuje dvě části: 
•	 První slouží k seznámení s prů-

během a pojetím přípravy dětí k 
prvnímu svatému přijímání podle 
programu Katecheze Dobrého pas-
týře. Tento program je podrobněji 
popsán na www.katechezedobre-
hopastyre.cz. 

•	 Druhá část tohoto kurzu je určena 
k zaškolení katechetů, kteří chtějí 
podle tohoto programu postupo-
vat, nebo se jím alespoň inspirovat. 

Lektorkami kurzu jsou: Marie Zimmer-
mannová a Marcela Fojtíková Rouba-
lová
Úvodní video o konceptu přípravy 
v KDP (30 minut), které je možné 
shlédnout samostatně, najdete ZDE. 
Bližší informace a přihlášky na stránkách formuláře ZDE. 

KUrZ „DiDAKTiKA nÁbOžEnSKé VýCHOVy A KATECHEZE“
Pro potenciální zájemce o katechetickou službu či o službu učitele 
náboženství nabízí jAbOK – Vyšší odborná škola sociálně pedago-
gická a  teologická jednodenní kurz, který se koná 26. května 2023, 
09.00–16.30.
Cílem kurzu je vysvětlit rozdíl mezi náboženskou výchovou a kateche-
zí, poskytnout účastníkům informace o dějinném rozvoji těchto oblas-
tí, vysvětlit rozdíly v cílech, seznámit účastníky s hlavními metodickými 
výchovnými a vzdělávacími přístupy, poskytnout příklady dobré praxe 
z daných oblastí a seznámit s aktuální situací náboženské výchovy v Ev-
ropě a v ČR. Kurz se zabývá také předpoklady náboženské výchovy 
a  katecheze, nároky na učitele náboženské výchovy a katechetického 
pracovníka.
Bližší informace a přihlášky ZDE.

nOC KOSTELů 2023
Srdečně vás zveme k zapojení do letošní Noci kostelů, která v letošním 
roce připadá na pátek 2. června. Opět se nabízí možnost přípravy vhod-

www.katechezedobrehopastyre.cz
www.katechezedobrehopastyre.cz
https://youtu.be/aiuZMOCdGKk
https://forms.gle/g34GW8zUC1hQR8TeA
https://www.jabok.cz/cs/dalsi-vzdelavani/didaktika-nabozenske-vychovy-katecheze


ného programu a účasti na této akci. Jako v minulých letech je třeba, 
aby duchovní správce nahlásil své kostely na centrálním webu Noci kos-
telů (https://www.nockostelu.cz), kde se přihlašuje kliknutím na políčko 
„Pro pořadatele“ a následně na stránce na odkaze „Elektronická přihláška 
kostela“, a to do 20. března, pokud má být konkrétní kostel zmíněn v tiš-
těných materiálech. Dotazy v naší diecézi zasílejte na e-mail Nockostelu.
Praha@apha.cz. S přípravou katecheticky zaměřených programů vám 
samozřejmě rádi poradíme a případně pomůžeme.

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

nico ter Linden: Povídá se… podle proroků izraele
Čtvrtý díl série Povídá se… přibližuje biblické  proroky Iza-
jáše, Jeremjáše, Ezechiela, Ozeáše, Amose a dalších tzv. 
malé proroky. Jejich poselství ostře nasvěcuje duchovní 
faleš i sociální nespravedlnost, odráží neštěstí, jež Izrael 
a  Judu postihly, duchovní krizi babylonského zajetí i ob-
tížné počátky po návratu do zaslíbené země. V tom všem 
proroci umožňují novou orientaci, otevírají výhled, přinášejí 

zaslíbení a útěchu. (Starší školní věk, mládež) Bližší informace ZDE.

http://eman.evangnet.cz/nico-ter-linden-pov-d-se-podle-prorok-izraele
https://www.nockostelu.cz
mailto:Nockostelu.Praha@apha.cz
mailto:Nockostelu.Praha@apha.cz
http://eman.evangnet.cz/nico-ter-linden-pov-d-se-podle-prorok-izraele


Veronika Hradská. Deborka jde na mši svatou
Deborka a její sestřička Esterka, i když bydlí v obyčejném 
paneláku, jsou skutečné princezny. Jejich život je plný zá-
zraků. Jeden z nich se odehraje v nejkrásnějším bunkru na 
světě a druhý, opravdu velký, během Deborčiny nejoblíbe-
nější části mše. Tato knížka dětem velmi jednoduše a pou-

Deborah M. Plummer: Hry pro rozvoj komunikačních 
schopností  
Umět se správně vyjádřit, dát najevo, co chci, najít ta 
správná slova… To vše někdy představuje zejména pro děti 
velkou výzvu. Tato kniha je plná zábavných a kreativních 
nápadů, které pomáhají k rozvíjení vyjadřovacích schop-
ností. Najdeme v ní hry, jež rozvíjejí slovní zásobu, dechová 

cvičení, aktivity pro zdokonalení neverbální komunikace a artikulace. Hry 
jsou určeny pro skupinovou i individuální práci s dětmi a využijí ji nejen 
učitelé a vychovatelé, ale zajímavé podněty v ní najdou i rodiče. (Kate-
cheté) Bližší informace ZDE.

nAŠE nOVé MATEriÁLy

nový cyklus pomůcek
Během února zveřejníme na našich webových stránkách cyklus „Akce 
batoh“ pro starší školní věk. Těchto osm katechezí je jakousi probírkou 
toho, co mají mladí lidé naskládáno 
v pomyslném „batohu“ své dosavadní 
zkušenosti. Náš život je jako cesta do 
hor, a proto je třeba si s sebou vzít jen 
to, co potřebujeme. Soubor je určen 
pro mladé chystající se na biřmování 
a zahrnuje důležitá témata jako vztahy 
s rodiči i přáteli, lásku a v neposlední 
řadě i pozitivní i negativní vlivy okolí 
a jejich rozlišování.

tavě vysvětluje podstatné části mše svaté a podnětně propojuje nedělní 
liturgii s výjimečnými okamžiky v rodině. (Předškolní, mladší školní věk) 
Bližší informace ZDE.

https://obchod.portal.cz/hry-a-treninky/hry-pro-rozvoj-komunikacnich-schopnosti/
https://obchod.portal.cz/hry-a-treninky/hry-pro-rozvoj-komunikacnich-schopnosti/
https://cestabrno.cz/home/995-mista-zazraku-deborka-jde-na-msi-svatou-hradska-veronika.html
https://cestabrno.cz/home/995-mista-zazraku-deborka-jde-na-msi-svatou-hradska-veronika.html


Do postní doby
Připravili jsme rovněž další část cyklu kvízové hry „Trůn moudrosti“, 
tentokrát pro nedělní postní čtení cyklu A, a pomůcku pro kutění / roz-
jímání „Když kříž rozkvete“.

Starší pomůcky pro postní dobu najdete na našem webu ZDE po zadání 
klíčových slov „půst“, „doba postní“; využít můžete i zpřesňující kombi-
naci slov.

nOVé MATEriÁLy OSTATnÍCH AUTOrů

Postní aktivita „následování ježíše“
Katechetické centrum v Olomouci připravilo pro letošní postní dobu již 
tradiční aktivitu, i tentokrát určenou jak pro mladší děti, tak i pro starší 
a dospělé. Lze ji rovněž využívat k rodinné katechezi. Tato postní akti-
vita navazuje na kartičky k nedělním 
evangeliím pro školní rok 2022/2023. 
Je ji však možné použít i samostatně 
a v kterýkoli jiný rok. Materiály ke sta-
žení a bližší informace najdete ZDE. 

Malý průvodce postní dobou 
Diecézní katechetické centrum v Brně připravilo i pro le-
tošní postní dobu sešitek A6 Malý průvodce postní dobou. 
Pomůcka nabídne pro každý den citát z bible a krátký du-
chovní impuls inspirovaný slovy papeže Františka. Brožurky 
je možné objednat přes formulář na https://kc.biskupstvi.
cz. Cena jednoho výtisku bude 6 Kč. Zájemci mohou vy-
užít také elektronickou aplikaci a zdarma si ji stáhnout do 

svých mobilních zařízení. K dispozici je varianta jak pro Android (ZDE), 
tak pro iOS (ZDE).

ježíš dává vodu života – postní projekt pro farnosti a rodiny
Symbolem letošního projektu brněnského katechetického centra je voda. 
K tomu vybízí i křestní tematika nedělních čtení cyklu A. Studna s „vo-
dou života“ může během postní doby připomínat Boží lásku a podporu, 
kterou u Ježíše můžeme načerpat. Na každý týden bude vybráno téma, 

https://katechete.apha.cz/materialy/materialy-ke-stazeni
https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2023/01/18/postni-aktivita-2023/
https://kc.biskupstvi.cz
https://kc.biskupstvi.cz
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.biskupstvi.pruvodcepostnidobou&pli=1
https://apps.apple.com/cz/app/pr%C5%AFvodce-postn%C3%AD-dobou/id1552634158


které souvisí s aktuálním nedělním evangeliem. Projekt je vhodný pro 
farnosti i pro rodiny. Bližší informace a materiály ke stažení najdete ZDE. 

časopis Duha na postní dobu
V tomto školním roce v postní době můžeme v časopisu 
Duha využít:
•	 Postní plakát „Ať roste to dobré v nás“ včetně metodic-

kého doplnění a rozšíření ZDE 
•	 Připravovaná čísla „Narovnej si záda a charakter“ a „To není můj 

problém“ 
Užitečné mohou být rovněž i některé starší materiály: 
•	 Popeleční středa: Postní kalendář včetně metodického doplnění 

a rozšíření ZDE 
•	 Křižovatky – hra nejen pro celou rodinu včetně videonávodu ZDE 
•	 Příběh Svatého týdne – vystřihovánka s 29 postavami Svatého týdne 

ZDE 
Další nabídky a možnosti na https://petrinum.com/.

Postní aktivity pro dospělé i děti od Papežských misijních děl 
Na postní dobu připravila Papežská misijní díla dvě aktivity: 
•	 Pro dospělé se jedná o modlitební aktivitu Uctění nejsvětější Tváře 

ZDE; 
•	 Děti jsou zvány k aktivitě ruce naděje – přilož ruku k míru, během níž 

se budou modlit za konkrétní země 
postižené válkou a zemětřesením. 
Své ruce mají obkreslit a vytvořit 
z nich modlitební plakát ZDE. 

ZDE je k dispozici postní Misijní ka-
lendář na každý den postní doby 2023 v barevné i v černobílé variantě. 
Úkoly je možné upravit podle věku účastníků.

Vlčí doupě – svátost smíření
Nejen pro postní dobu tým Vlčího doupěte připravil videa a brožurku, 
které jsou zaměřené na svátost smíření. Je možné je využít při přípra-
vách na první přijetí této svátosti. Videa jsou dostupná na Youtube ka-
nálu Vlčího doupěte ZDE v playlistu „Jak na to“, brožurku můžete získat 
v e-shopu Vlčího doupěte ZDE. 

https://kc.biskupstvi.cz/jezis-dava-vodu-zivota-postni-projekt-pro-farnosti-a-rodiny-2023/
https://petrinum.com/2022-2023/824-postni-doba-at-roste-to-dobre-v-nas.html
https://petrinum.com/20212022/710-122022-popelecni-streda-postni-kalendar.html
https://petrinum.com/2020-2021/642-122021-krizovatky-hra-nejen-pro-celou-rodinu.html
https://petrinum.com/20212022/720-142022-pribeh-svateho-tydne-vystrihovanka.html
https://petrinum.com/
https://www.missio.cz/zapojte-se/misijni-postni-modlitba-s-nejsvetejsi-tvari/
https://www.missio.cz/zapojte-se/ruce-nadeje-postni-modlitba-z-mir/
https://www.missio.cz/aktuality/postni-misijni-kalendar-pro-deti-2023/
https://www.youtube.com/@vlcidoupe1334
https://vlcidoupe.cz/obchod/


Záznam konference náboženská a etická výchova a katecheze
V pátek 27. ledna 2023 proběhla online konference Náboženská a etická 
výchova a katecheze, kterou jsme vám v AIKu rovněž doporučovali. 
Úvodní slovo pronesl prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. Z mnoha pří-
spěvků doporučujeme k poslechu např. Ludmilu Muchovou, která hovo-
řila k tématu „Náboženská výchova v ČR“, příspěvek „Iniciační katecheze 
s dospělými žadateli o křest“ Marie Zimmermannové, „Pastorace mlá-
deže a dětí optikou synodálního procesu“ Anny Dudové či „Náboženská 
výchova v ČR – aktuální problémy“ Noemi Bravené.
Konferenci pořádala Česká křesťanská akademie a Česká společnost pro 
katolickou teologii. Přehled všech příspěvků a výběr k poslechu naleznete 
ZDE.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMnRq4jk4CrFYeHaY8CZW2LOL2gCokM8d


AKCE A POZVÁNKY

„Komiks starý 500 let“ – program pro 
školy
Farnost Roudnice nad Labem ve spo-
lupráci s Galerií Roudnice srdečně zve 
na zážitkově vzdělávací program pro 
školy k dovršeným 500 letům unikát-
ního pašijového cyklu malíře Hanse 
Hesseho, který se nachází v místním 
farním kostele Narození Panny Marie. 
Přijďte si užít 12 různých pohledů na 
12 unikátních obrazů – a pozor, jen od 
února do dubna! Objednávky a bližší in-
formace na galerieroudnice@gmail.com. 

Víkendovka pro mládež „jsem manipu-
lován, nebo manipuluji?“
Komunita Chemin Neuf zve ve dnech 
24.–26. února na tento víkend určený mládeži ve věku 18–30 let. Mezi 
hlavní témata budou patřit diskuse, jak se nenechat zmanipulovat k vě-
cem, které nechceme dělat. Bůh nás zve ke svobodě. Občas ji ztrácíme 
jenom proto, že nevíme, že jsme manipulováni. Dnes žijeme vedle vel-
kého množství sekt a mladých, kteří jsou do nich polapeni. Součástí 
budou i rozhovory, jestli sami někdy manipulujeme druhé a jak vlastně 
chceme žít své vztahy. Podrobnosti a přihlášky ZDE. 

mailto:galerieroudnice@gmail.com
https://www.chemin-neuf.cz/navrh/vikendovka-s-prekvapenim/


Postní Tammím
Bohoslovci Arcibiskupského semináře v Praze zvou mladé muže na tra-
diční postní duchovní obnovu Tammím, v letošním roce na téma „Chléb, 
který já dám, je mé tělo, dané za život světa“ (Jan 6,51b). Rekolekce se 
koná od pátku 17. března do neděle 19. března 2023 v pražském Arcibis-
kupském semináři (Thákurova 676/3, Praha 6). Přednáší P. Petr Havlík. 
bližší informace a přihlášky ZDE. 

Kurz výroby a práce s biblickými postavičkami
České katolické biblické dílo srdečně zve na další běh kurzu výroby a práce 
s biblickými postavičkami, tentokrát v termínu 31. března – 1. dubna 
2023, a to v Praze na Jarově. Bližší informace a způsob přihlašování 
najdete ZDE. 

jarní škola liturgiky
Institut pro liturgickou formaci (Liturgie.cz) pořádá jednodenní for-
mační setkání v brněnském klášteře augustiniánů na téma „Velikonoční 
triduum“. Akce se koná 25. března 2023, přednášejícími jsou tentokrát 
Lukáš Jambor (vystudoval pastorální teologii na Papežské gregoriánské 
univerzitě v Římě), Pavel Kopeček (vystudoval liturgiku na Papežském 
liturgickém institutu v Římě), Tomáš Koumal (vystudoval katechetiku 
na Papežské salesiánské univerzitě v Římě) a Radek Tichý (vystudoval 
liturgiku na Papežském liturgickém institutu v Římě). Bližší informace 
a online formulář pro přihlášení najdete ZDE.

https://tammim.seminar-praha.cz/
https://biblickedilo.cz/prace-s-bibli-a-kurzy/aktualni-kurzy/kurz-vyroby-a-prace-s-biblickymi-postavickami-praha-jarov/
https://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/jarni-skola-liturgiky
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Konference Aktivizace života farností 2023 – Olomouc 
ČBK srdečně zve na jednodenní konferenci Aktivizace života farností 
v úterý 25. května 2023 do Arcibiskupského paláce v Olomouci. 
Zahraniční inspiraci přinese P. Helmut Haug z Augsburgu, Domácí 
zkušenosti představí panelisté ze všech diecézí: P. Vojtěch blažek, far-
nost sv. Mikuláše České Budějovice / P. jan Linhart, farnost Skuteč / 
P. Vlastimil Kadlec, Obláti Plasy / P. Pavel Macura, farnost Valašské 
Klobouky / P. Petr Šikula, farnost Brno-Líšeň / P. Michael Špilar, far-
nost Praha-Chodov / P. Daniel Vícha, farnost Místek. 
Pro vlastní iniciativu a sdílení bude vyhrazen čas v rámci workshopů 
založených na podnětech z pastoračních center. Podrobnější informace, 
program a přihlášku najdete ZDE.

Kurz Celoživotního vzdělávání – Pas-
torační pracovníci 2
Upozorňujeme, že do 15. března 2023 
je možno přihlásit se do kurzu určeného 
pro trvalou formaci pastoračních pra-
covníků. Poskytuje jim stručný vhled 
do témat, jež jsou relevantní v  jejich 
působení, a umožňuje jim získat kva-
lifikovanou, teologicko-prakticky zako-
tvenou zpětnou vazbu k problémům, 
s nimiž se setkali. 
Podrobnosti a možnosti přihlašování 
najdete na webových stránkách KTF 
UK ZDE. 

http://www.cirkev.cz/konference
https://www.czv.ktf.cuni.cz/CZVKTF-219.html.
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