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Milé katechetky a milí katecheté, 

animované pohádky baví děti i dospělé. Věřím, že i vy se občas na něco takového v televizi nebo v kině 

podíváte. Už kvůli názvu jsem měl vždycky rád seriál Tom a Jerry, příběh povedené dvojice kocoura a myšáka, 

kteří si navzájem připravují různé naschvály. Nejvíc mě těšily humorné, ale vlastně nereálné momenty, třeba 

když některá z postav jde, jde, jde, a teprve po pár vteřinách zjistí, že kráčí vzduchem. Když si to uvědomí, 

spadne a natluče si, nebo se neuvěřitelně šikovně vrátí na pevnou zem a nic se jí nestane. Postní doba nás vede 

k zamyšlení, jestli i my nekráčíme s hlavou sice hrdě nahoru, ale bez pevné půdy pod nohama. Dává nám šanci 

se vrátit a nenatlouct si. Přeji požehnané prožití postní doby. ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí DKC 

Katecheze v pastoračním plánu diecéze – formační setkání pro katechety 

Zveme všechny katechety naší diecéze 17. dubna 2023 na formační setkání Katecheze 

v pastoračním plánu diecéze, které povede P. Pavel Šenkyřík, biskupský vikář pro pastoraci 

a vzdělávání. Těšíme se na vás od 17 h v Brně, v sále budovy Petrov 2. Není nutné se předem 

přihlašovat. 

Projekt Vstupy do škol – lektorské semináře pokračují 

Termíny seminářů pro lektory Vstupů do škol, které se budou konat během druhého pololetí škol-

ního roku, jsou k dispozici na <https://kc.biskupstvi.cz/pro-lektory>. Vážní zájemci se mohou přihla-

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

Malý průvodce postní dobou 

Pro postní dobu nabízíme sešitek A6 – Malý průvodce postní dobou, tentokrát je inspirován 

květy na poušti. Každý den si můžete přečíst citát z Bible a krátký duchovní impuls 

inspirovaný slovy papeže Františka. Průvodce nově nabízí prostor pro zapsání vlastních 

postřehů ohledně Božího působení. Brožurky objednáte přes formulář na 

<https://kc.biskupstvi.cz> nebo osobně zakoupíte v kanceláři v Brně, Petrov 5, cena 6 Kč. 

Průvodce je dostupný i v on-line aplikaci pro digitální zařízení s operačním systémem Android a iOs. Oproti 

tištěné podobě nabídne tato aplikace aktuální liturgická čtení k danému dni, nelze do ní ovšem nic zapisovat. 

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. 

Bude věnována svátosti křtu. Páteční program začne vždy v 17 hodin 

křížovou cestou a bude pokračovat v 17:30 mší svatou s promluvou 

k tématu křest od pozvaného hosta. Navazuje moderovaná adorace 

a Nikodémova noc, konec ve 20 hodin. Na YouTube kanálu Katedrála 

Petrov bude možné sledovat mši s promluvou. 

Témata promluv budou následující: 

 3. března Pokušení a hřích Pavel Šenkyřík, biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání 

 10. března Obrazy křtu v Bibli Jan Pacner, farář ve farnosti Brno-sv. Jakub 

 17. března Křestní symboly Michal Seknička, farář ve farnosti Brno-Řečkovice 

 24. března Kmotrovství Tomáš Koumal, farář ve farnosti Brno-dóm 

 31. března Křestní obřady Pavel Kafka, generální vikář 
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Postní projekt pro farnosti i rodiny 2023 

Letos jsme připravili pro farnosti a rodiny postní projekt s názvem Ježíš dává 

vodu života. Hlavním motivem je studna s „vodou života“, která odkazuje na 

setkání Ježíše se Samařankou. Vodou ze studny budeme společně naplňovat 

prázdný džbán. Na každý postní týden bude vybráno téma, které souvisí s aktu-

álním nedělním evangeliem.  

Postní projekty zveřejňujeme na našem webu několik let. Dají se použít i opa-

kovaně. Za uplynulá léta se jich nashromáždilo téměř 20, z toho k probíhají-

címu cyklu A je jich minimálně 5. Jistě si vyberete. Přehled projektů  s příloha-

mi ke stažení najdete na <https://kc.biskupstvi.cz/namety-postni-doba>.  

Materiály ke stažení na našem webu 

V rubrice Pomůcky ke stažení lze rozkliknout obrázek Půst. Naleznete zde 

pracovní listy, postní cestičky, křížové cesty i luštěnky k tématům postní 

doby. Je potřeba srolovat níže až za přehled projektů k postní době. 

Možná využijete i prezentace o Svaté zemi, které jsou uloženy pod obrázkem 

Powerpoint.  

Adoptuj si kněze – modlitební aktivita Diecézního centra pro mládež Brno 

I kněží potřebují naši modlitební podporu. DCM Brno se proto pořádá modlitební akci 

Adoptuj si kněze. Navazuje na projekt Arcidiecézního centra pro mládež Olomouc, kde 

již tato akce běží a těší se velkému zájmu. Akce je určena pro všechny věkové kategorie. 

Pro „adopci“ kněze napište na e-mail <dcm.brno@biskupstvi.cz>. Do předmětu e-mailu 

uveďte Adopce kněze. Jako odpověď bude zasláno náhodně vylosované jméno kněze a modlitba za něj. Akce 

je anonymní. Více na <https://mladez.biskupstvi.cz/dcm>. 

Noc kostelů 2023 

V pátek 2. června 2023 se koná 15. ročník Noci kostelů. Letos se nabízejí např. tato 

témata: Jan Blažej Santini-Aichel,  M. Koperník, J. A. Komenský – Labyrint světa 

a ráj srdce, Jan Blahoslav. Potřebné informace včetně elektronické přihlášky jsou 

na <https://nockostelu.cz>. Potvrzení o přihlášení se přikládá k žádosti o dotaci. 

Pouze přihlášené farnosti z Jihomoravského kraje mají možnost do 28. února 

2023 žádat o finanční dotaci z Jihomoravského kraje, odkaz zde. Počítá se 50% 

spoluúčastí farností. Vyřizuje Veronika Plachá, e-mail <placha.veronika@jmk.cz>, s dotací poradí i Marie Pos-

píšilová, e-mail <pospisilova@biskupstvi.cz>. Finance na podporu Noci kostelů mohou farnosti zkusit vyjednat 

i s příslušnými obecními úřady. 

Kontakt na koordinátora Noci kostelů v brněnské diecézi: <nockostelu@dieceze.cz>. 

Postní aktivity pro dospělé i děti od Papežských misijních děl 

Pro postní dobu připravila Papežská misijní díla dvě aktivity: 

Pro dospělé je to modlitební aktivita Uctění Nejsv. Tváře. 

Pro děti je to aktivita Ruce naděje – přilož ruku k míru. Děti jsou 

vyzývány k modlitbě za konkrétní země postižené válkou a zemětřese-

ním. Své ruce mají obkreslit a vytvořit z nich modlitební plakát. 

Výše uvedené aktivity lze spojit s finanční pomocí syrskému městu Aleppu, kde PMD ČR soustavně pomáhají 

již od roku 2015. Pomoc půjde místní církvi. Za všechny, kdo věnují finanční dar nebo modlitbu, bude během 

Velikonoc odsloužena mše svatá v keňském semináři St. Matthias Mulumba Tindinyo. 

Podklady ke všem aktivitám jsou na webu <https://missio.cz>. 

Misijní kalendář 2023 

Na stránkách <https://missio.cz> je ke stažení i postní Misijní kalendář na každý den postní doby 2023. 

v barevné i v černobílé variantě. Úkoly je možné upravit podle věku účastníků.  
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Lapbooky pro dobu postní a velikonoční – ostravské katechetické centrum 

Na webu Katechetického a pedagogického centra ostravsko-opavské diecéze jsou za 

50 Kč stále ke stažení materiály pro tvorbu lapbooku – složky s texty a vystříhanými 

obrázky. Děti si je za pomoci vyučujícího samy tvoří. Lapbook Půst a Velikonoce 

zahrnuje minimálně pět vyučovacích hodin, jsou vhodné pro katechezi menších 

skupin dětí 1. stupně základní školy. Více na <http://metodickeinspirace.cz>. 

Následování Ježíše – postní aktivita olomouckého katechetického centra 

Na webu <https://katechetiolomouc.cz> si můžete vybrat z několika variant, jak prožít postní 

dobu. Nejnovějším příspěvkem je postní aktivita Následování Ježíše, která je vhodná pro 

dospělé i děti. Mladší děti během ní budou do obrazu trnové koruny přidávat květiny podle 

splněných úkolů, na každý den postní doby je jeden. Starší účastníci mohou postupně 

překrývat přichystaný obrázek a plnit výzvy pro každý den. Aktivita může být propojena 

s kartičkami k nedělním evangeliím pro letošní školní rok. 

Biblické symboly – Starý Zákon – olomoucké katechetické centrum 

Na <https://katechetiolomouc.cz> naleznete ke stažení a vytištění kolečka se symboly ke 

starozákonním biblickým příběhům. Autorkou obrázků je Monika Hlaváčková. Jsou zde také 

náměty na aktivity, ke kterým můžete obrázky využít. Po srolování níže i různé náměty na tvořivé 

aktivity s dětmi a podněty pro osobní vzdělávání. 

Zpověď – jak na to, náměty z Vlčího doupěte 

Projekt Vlčí doupě P. Romana Vlka (olomoucká arcidiecéze) se zaměřuje na katechezi dětí mladšího 

školního věku. Stále přibývají nová videa. Tentokrát upozorňujeme na sérii videokázání Jak na to, 

aktuálně věnované svátosti smíření. Naleznete ji na <https://vlcidoupe.cz> v rubrice Videokázání. 

V e-shopu lze zakoupit brožuru Zpověď, jak na to ve verzi pro chlapce i pro dívky. 

Začíná on-line kurz přípravy prvokomunikantů v Katechezi dobrého pastýře  

Pro zájemce z řad katechetů, učitelů i rodičů se právě otevírá nový on-line kurz k přípravě 

prvokomunikantů podle principů Katecheze dobrého pastýře. Kurz bude probíhat v několika 

etapách, videa budou pro přihlášené dostupná na YouTube. Odkaz na úvodní video dostanou 

účastníci na e-mail po vyplnění el. přihlášky. Ve formuláři přihlášky je uveden obsah kurzu 

a termíny. Více na Facebooku Katecheze Dobrého pastýře CZ-SK. 

Kurz katecheze dobrého pastýře – Valašské Klobouky 

Kurz pro všechny zájemce o duchovní rozvoj dětí (od 3 do 6 let) ve víře se uskuteční 

v termínech 11. a 12. března 2023 a 15. a 16. dubna 2023 ve Valašských Kloboukách. Bude 

zaměřen na uvedení do metody Katecheze Dobrého pastýře. Velmi dobře poslouží rodičům 

malých dětí pro výchovu víry v rodině. Více na odkazu a na Facebooku. 

Záznam přednášky Výchova k víře v digitální době 

Na YouTube kanálu Paulinky Praha je k dispozici záznam přednášky s. Rose Pacatte z 26. ledna 

2023, která se uskutečnila v Praze. Přednášku s českým překladem můžete zhlédnout pod názvem 

Výchova k víře v digitální době. Na vyžádání je možné získat i další materiály z této přednášky 

na e-mailu <andrea@paulinky.cz>. 

Postní rekolekce pro katechety na Velehradě 

Na Velehradě se od 17. do 19. března 2023 uskuteční rekolekce pro katechety. Povede ji P. Josef Novotný, 

spirituál Teologického konviktu v Olomouci. Přihlášení je možné na e-mailu <velehrad@stojanov.cz> nebo na 

tel. 572 571 420. Organizátorem je olomoucké katechetické centrum. 

Letní škola Božího slova 2023 – Olomouc 

Kolegové z olomouckého katech. centra zvou na Letní školu Božího slova, letos na téma Být proro-

kem. Základem budou texty starozákonních proroků, nebudou chybět přednášky, workshopy, disku-

ze i společné modlitby. Provázet budou Anna Mátiková,P. Martin Dado, P. Josef Mikulášek 

a další. Akce se koná od 19. do 22. července 2023 v Olomouci, v Arcib. kněžském semináři. Více na 
<https://katechetiolomouc.cz>.  
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Postní kapky – aplikace 

I v letošním roce nabízí P. Petr Hofírek z olomoucké arcidiecéze postní impulzy ve formě aplikace, 

tentokrát bude tématem modlitba. Zamyšlení připravuje olomoucký biskup Antonín Basler. Postní 

kapky je možné stáhnout do mobilního telefonu nebo je sledovat na webu <https://postnikapky.cz>. 

Ignaciánský examen – inspirace pro dobu postní 

Tovaryšstvo Ježíšovo nabízí digitální aplikaci Ignaciánský examen, která vychází z ignacián-

ských exercicií. Zvlášť v postní době může být užitečná těm dospělým, kdo chtějí dělat pokroky 

v duchovním životě. Zdarma ke stažení pro Android nebo iOS. Examen je 10-15 minut dlouhá 

modlitba. Jde o systematický zácvik a postupné učení se vidět Boží přítomnost v událostech, 

v lidech kolem nás i v nás samotných. 

The Chosen (Vyvolení) – seriál z USA 

Pohled na osobu Ježíše Krista očima těch, kdo se s ním za jeho pozemského 

života setkali, odkrývá křesťanský americký seriál The Chosen. Seriál cílí na 

generaci dospívajících křesťanů a chce povzbudit jejich nadšení pro Ježíše. 

Autoři se snažili zachovat odkaz evangelií, přestože seriál svým zpracováním 

patří do kategorie dramatu či románu. Hrdinové příběhů jsou blízcí lidem 

dnešní doby, mnohdy řeší podobné problémy. 

Seriál může posloužit pro osobní obohacení, je však vhodné diváky vést k četbě evangelií a učit je rozlišovat, 

co je subjektivní pojetí tvůrců (z prostředí různých amerických křesťanských církví) a co biblická zpráva. 

Zatím byly natočeny 3 řady seriálu (z plánovaných osmi), dostupné jsou na internetu nebo v aplikaci The 

Chosen v anglickém znění s titulky v různých jazycích, včetně češtiny. 

Jeden Zdrávas za papeže 

Iniciativa Jeden Zdrávas za papeže Františka, od jehož zvolení uplyne 13. března 2023 deset let, 

zve k modlitbě Zdrávas, Maria za našeho papeže. K  modlitbě se může připojit každý a prostřed-

nictvím zvláštních webových stránek má navíc ještě možnost zažehnout na mapě světa virtuální 

svíčku. Papež výslednou mapu s plaménky dostane darem. Více na <https://cirkev.cz>. 

Nabídky nakladatelství 

Ježíši - proč?! My děti na křížové cestě: Autor Tadeusz Ruciński nás zve na cestu 

s dětmi, které provázely Ježíše na jeho křížové cestě. Knížku si mohou přečíst děti samy 

nebo s rodiči, své využití najde také při katechezi. Děti v ní najdou i volné místo pro 

modlitbu a pro dotvoření vlastního obrázku. Více na <https://eshop.cirkev.cz>. 

Křížová cesta nejen za Ukrajinu: Křížová cesta autora Mychalja 

Ivanjaka vznikla během války na Ukrajině, kterou autor sám zažil. Více 

na <https://paulinky.cz>. 

9 dní ruku v ruce s Terezií z Lisieux: Novéna je složena z rozjímání nad texty sv. Terezie, 

její autorkou je Kateřina Lachmanová, která sv. Terezii vnímá jako velkou učitelku přímluvné 

modlitby. Více na <https://paulinky.cz>. 

Ať roste to dobré v nás: 8. číslo časopisu Duha přináší postní kalendář 

v podobě stromu – kříže, do kterého budou děti přidávat obrázky tak, 

aby rozkvetl a ožil. Přidávání obrázků lze spojit s  předsevzetím. Více 

na <http://mojeduha.cz>. 

Tanec mezi lusky pomerančovníku: Každý z příběhů, o kterých ráno 

v paprscích vycházejícího slunce přemýšlí nemocný Toník, je inspiro-

ván ovocem Ducha Svatého. Více na <https://cestabrno.cz>. 
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