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

Ježíš bere Petra, Jakuba a Jana s sebou na horu a zjevuje se jim v celé 
své kráse jako Boží Syn. V čem spočívá tato krása? Co v ní učedníci vidí? 
Velkolepý efekt? Ne, Bůh je Láska, a tak učedníci na vlastní oči spatřili 
krásu a zář božské Lásky vtělené do Krista. Tak dlouho měli před očima 
tvář Lásky, avšak nikdy si nevšimli, jak je krásná! 
Ježíš je tímto zážitkem připravuje na ještě důležitější krok. Brzy totiž 
budou muset rozpoznávat tutéž krásu, až vystoupí na kříž a jeho tvář 
bude znetvořena. I nám toto evangelium vytyčuje cestu: učí nás, jak dů-
ležité je být s Ježíšem, i když není snadné pochopit všechno, co nám říká 
a co pro nás dělá. Právě tím, že jsme s ním, se totiž učíme rozpoznávat 
na jeho tváři zářivou krásu lásky, která se dává, i když nese stopy kříže. 
A právě v jeho škole se učíme zachytit stejnou krásu ve tvářích lidí, kteří 
každý den kráčejí vedle nás. 
Můžeme se ptát sami sebe: rozpozná-
váme ve svém životě světlo Boží lásky? 
Poznáváme ho s radostí a vděčností ve 
tvářích lidí, kteří nás milují? Hledáme 
kolem sebe známky tohoto světla, 
které naplňuje naše srdce a otevírá je 
lásce a službě? Nebo dáváme přednost 
okamžitému vzplanutí k modlám, které 
nás odcizují a uzavírají do sebe? Čemu 
dávám přednost?
(Promluva papeže Františka před polední modlitbou 
Anděl Páně 5. března 2023)



AKTUALITY
PŘiHLAšOVÁnÍ nA OSK
Připomínáme přihlášky na jarní kolo oblastních setkání, která jsou ote-
vřená pro katechety, učitele všech typů škol, kněze a jáhny a další pas-
torační spolupracovníky. 
Obsahem tohoto kola bude: 
•	 diskuse nad zpracovanými výsledky 

SWOT analýzy, které jsme se 
věnovali v podzimním kole (šest 
vytipovaných okruhů s výzvami 
a  otázkami k řešení). Vybíráme 
téma k diskusi, kde budeme moci 
sdílet své podněty, abychom mohli 
společně promítnout tyto výzvy do praxe.

•	 představení konkrétního programu určeného rodinám pro výchovu 
dětí ve víře (inspirací však bude jistě i katechetům) a několik dalších 
nabídek.

Podrobnosti, termíny a místa setkání ZDE. 

PŘiHLÁšKy nA SEMinÁŘE „ČESKé nEbE“
Všem, kdo se nemohli účastnit jarního formačního dne, nabízíme další 
semináře a webináře pro pedagogy s názvem Kreativní učení v koste-
lích a dalších kulturních památkách na 
téma „České nebe“ pro ty, kdy se věnují 
dětem z mateřských škol a 1. stupně 
ZŠ, 2. stupně ZŠ; středních škol (cel-
kem tři semináře)
Seminář nabídne pedagogům a kate-
chetům základní přehled a vhled do ži-
vota světců spojených s dějinami české 
země. Představí i jejich tzv. „druhý ži-
vot“ v naší kultuře. Zaměří se na vliv 
vybraných osobností na utváření hod-
not, jejichž prostřednictvím jsou svým 
způsobem přítomni v životě naší spo-
lečnosti dodnes. 

https://katechete.apha.cz/novinky/oblastni-setkani-katechetu-a-pedagogu-arcidieceze-prazske-jaro-2023


Semináře jsou akreditované v systému DVPP pod číslem MSMT-
961/2023-4-9. 
Skládají se ze dvou částí: 
•	 teoretická v učebně (která se může konat i jako webinář v on-line 

prostoru): 28. března, 19. dubna, 15. května.
•	 praktická ve vybraném kostele v Praze, v případě zájmu lze uskuteč-

nit na objednávku v jiném místě: 20. března, 24. dubna, 13. května, 
25. května.

Cílem je seznámení žáků s postavami světců v místech, kde jsou uctíváni 
a která jsou „svědky“ jejich druhého života, tedy v kostelích a klášterech. 
Rozvíjíme didaktiku vyučování na těchto místech, a to i pomocí digitál-
ních technologií a v seminářích chceme nabídnout i výsledky naší práce 
v této oblasti.
Bližší informace v přiloženém letáku nebo webových stránkách ZDE. 

STATiSTiKy KATECHETiCKé SLUžby 2022/2023 
Jako každý školní rok jsme zveřejnili přehled katechetické služby v naší 
arcidiecézi v číslech. Věděli jste například, že 
•	 letos se katechetické službě věnuje 191 laiků a 177 kněží,
•	 katecheze se účastní přes 4 000 dospělých a přibližně stejný počet 

dětí,
•	 máme v diecézi 652 budoucích prvokomunikantů, 405 biřmovanců 

a 417 katechumenů?
Mnoho dalších statistických údajů najdete v souborné zprávě ZDE. 

https://www.vychova-hodnoty.cz/ceske-nebe/, p�ihl�ky na https://www.vychova-hodnoty.cz/a-pripravujeme-seminare-ceske-nebe/
https://katechete.apha.cz/formulare-a-predpisy/statistiky


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

Tadeusz Ruciński: Ježíši – proč?!  
Vydejme se po Ježíšových stopách s dětmi, které byly na 
křížové cestě s ním! Tak trochu jinou křížovou cestu si mů-
žou přečíst děti samy nebo s rodiči. Své využití najde také 
ve společenstvích, v hodinách náboženství a ve skupinách, 

které se snaží přiblížit tajemství Velikonoc připomínkou Ježíšovy poslední 
cesty. Děti v ní najdou volné místo pro osobní modlitbu i pro dotvoření 
vlastního obrázku. (Mladší školní věk) Bližší informace ZDE.

Kateřina Lachmanová: Kříž jako strom života
Pohled na Kristův kříž by v nás neměl vyvolávat strach, úz-
kost ani depresi. Kupodivu nepřináší smrt, jak by se mohlo 
na první pohled zdát, ale rozhojňuje život. Proto v něm 
otcové církve viděli „strom života“. Kříž je ústřední symbol 
křesťanství, proto v něm musí být zakódována radostná 
zvěst, několikavrstevná „dobrá zpráva“ bohužel ne vždy na 

první pohled čitelná. A z toho důvodu vznikla tato knížka: aby nám ži-
votodárné tajemství Kristova kříže zazářilo v nové síle a naučili jsme se 
čerpat z pramenů milosti, které z něj mohutně prýští do všech stran. 
(Dospělí) Bližší informace ZDE.

Charlotte a Michael berghofovi: biblické příběhy pro za-
čátečníky
Třicet známých biblických příběhů převyprávěných krát-
kými větami, se soustředí především na to, že Bůh touží 
mít se svými dětmi vztah. Příběhy malé čtenáře zaujmou 
poutavými ilustracemi. Každé vyprávění doplňuje krátká 

modlitba a otázky zaměřené na jeho hlubší pochopení. Kniha je vhodná 
pro využití v rodinách a je dobrým nástrojem pro všechny, kdo chtějí 
malým dětem pomoci vstoupit do vztahu s Bohem. (Předškolní) Bližší 
informace ZDE.

https://didasko.cz/obchod/biblicke-pribehy-pro-zacatecniky/
https://eshop.cirkev.cz/knihy/jezisi-proc_11908
https://www.doron.cz/kriz-jako-strom-zivota2
https://eshop.cirkev.cz/knihy/jezisi-proc_11908
https://eshop.cirkev.cz/knihy/jezisi-proc_11908
https://www.doron.cz/kriz-jako-strom-zivota2
https://didasko.cz/obchod/biblicke-pribehy-pro-zacatecniky/


nAšE nOVé MATERiÁLy

nové cykly pomůcek
Na začátku dubna zveřejníme nový cyklus Hledání boha, který odpovídá 
věku jeho adresátů – dospívajících mladých lidí. Nejedná se tentokrát 
o ucelené a připravené katecheze, ale spíš nápady, příběhy a nástroje, ke 
kterým můžeme přidat to, co právě konkrétní skupina potřebuje a co by 
její členy mohlo oslovit. Zároveň je možné tento cyklus použít jako část 
širší přípravy na svátost biřmování.

Pokračujeme také v cyklu Historický Ježíš, jehož další části uveřejníme 
koncem měsíce. Známý vypravěč příběhů Bruno Ferrero starším dětem 
prvního stupně představí Ježíšovu rodinu, rybáře Šimona, celníka Léviho 
a další známé postavy z evangelií na pozadí historických a archeologic-
kých reálií. Vyprávění je doplněno mapami, ale i popisy nejrůznějších 
detailů života v Ježíšově době.

Ostatní pomůcky
Připravili jsme rovněž další část cyklu 
kvízové hry „Trůn moudrosti“, tento-
krát pro čtení Svatého týdne a nedělní 
velikonoční čtení cyklu A. 
Dále rovněž na našich webových 
stránkách brzy nově najdete cyklus 
ilustračních obrázků Ježíšova podo-
benství, přičemž do prezentací a plaká-
tových cyklů zpracujeme podobenství 
O plevelu a pšenici (Mt 13,24-30), Děl-
níci na vinici (Mt 20,1-16) a O dvou 
synech (Mt 21,28-32).

nOVé MATERiÁLy OSTATnÍCH AUTORŮ

Ovečka – Velikonoční putování s Ježíšem
Autorka Marion Lišková vytvořila pro děti zábavný sešit na téma Svatého 
týdne a Velikonoc, který je určen dětem od tří let. Obsahuje jednoduché 



vyprávění jednotlivých událostí, ob-
rázky pro křížovou cestu, hravé úkoly 
a možnost vystřihnout a sestavit celé 
velikonoční panorama.
Objednávky na marionliskova@gmail.
com. Cena 75 Kč.

Časopis Duha na Svatý týden
Pro bezprostřední přípravu na Veliko-
noce můžete využít některé starší ma-
teriály: 
•	 Jdeme s Ježíšem křížovou cestu – 

originální obrázky mohou doplnit 
ještě originálnější, které si k nim 
sami dopíšete: ZDE.

•	 Příběh Svatého týdne – vystřiho-
vánka s 29 postavami Svatého týdne: ZDE. 

•	 Události u Ježíšova hrobu – vystřihovánka se šesti událostmi, které se 
staly u Ježíšova hrobu. Velikonoční evangelia jsou doplněna obrázky 
a plastickou skládankou Božího hrobu. Velikost A4, tvrdší papír, tvar 
stolního kalendáře: ZDE.  

Upozorňujeme rovněž na novinku – komiks Alexie le Clerc. Jdi za svým 
snem o ženě, která se jako první zasadila o zpřístupnění vzdělání dívkám 
pocházejícím z poměrů, které to neu-
možňovaly. Stála u zrodu společenství 
Notre Dame, které tyto školy zaklá-
dalo a provozovalo. Komiks přibližuje 
její životní cestu a odhodlání prosadit 
dobrou věc v poměrech tehdejší fran-
couzské společnosti i katolické církve. 
Podrobnosti ZDE. 
Další nabídky a možnosti na https://petrinum.com/

mailto:marionliskova@gmail.com
mailto:marionliskova@gmail.com
https://petrinum.com/casopis-duha/158-jdeme-s-jezisem-krizovou-cestu.html
https://petrinum.com/20212022/720-142022-pribeh-svateho-tydne-vystrihovanka.html
https://petrinum.com/20192020/549-152020-jezisovo-vzkriseni-udalosti-u-hrobu.html
https://petrinum.com/knihy-pro-deti/827-alexie-le-clerc-jit-za-svym-snem.html
https://petrinum.com/


Křížová cesta nejen za Ukrajinu
Pro postní dobu Nakladatelství Paulínky připravilo novou křížovou cestu 
za ukončení válečného konfliktu (nejen) na Ukrajině od řeckokatolického 
kněze řádu redemptoristů Mychajlo Ivanjaka, který od roku 2014 působí 
jako vojenský kaplan. Jeho křížová cesta vznikla v loňském roce během 
obléhání města Černihivu ruskými vojenskými jednotkami. Bližší infor-
mace o publikaci ZDE. 

Postní putování – krátká videa pro děti a soutěž z Vlčího doupěte 
Videoprojekt Vlčí doupě připravil pro děti soutěž Postní putování – Vy-
dej se na poušť. Každý den postní doby je zveřejněno jedno krátké vi-
deo. Má připomenout větu, kterou nám s láskou říká bůh, např. Jsi můj 
úsměv, jsi má ratolest, jsi můj poklad, 
jsi sůl země, inspirací pro výběr vět je 
Bible. Každé video obsahuje krátké vy-
světlení, povzbuzení a požehnání. Na 
závěr otec Roman Vlk vždy prozradí 
jedno písmeno, které si mohou děti na-
psat do soutěžní tajenky. Videa se dají 
nalézt na webu https://vlcidoupe.cz 
i zpětně. Organizátoři zašlou e-mailem na požádání obrázek pro doplnění 
soutěžní tajenky o hodnotné ceny. Více v úvodním videu ZDE. 

Animační studio bibleProject
Toto neziskové animační studio vytváří krátkometrážní kreslená videa 
o bibli a tématech, která s ní souvisejí, 
aby byl biblický příběh zpřístupněn co 
nejvíce lidem.
Na YouTube kanále BibleProject 
https://www.youtube.com/@Bible-
ProjectCesky najdete aktuálně přes 
40 videí, která přehledně představují 
Bibli a její jednotlivé knihy. Videa jsou 
v češtině a můžete je využít pro osobní potřebu i pro skupiny starších 
dětí, mládeže a dospělých.

https://www.paulinky.cz/krizova-cesta-nejen-za-ukrajinu/
https://vlcidoupe.cz
https://www.youtube.com/watch?v=YNX545v6VVE&list=PL6E0hdCCpjhLrAz-6oxX87oEzsUwdp9Yk&index=17&t=45s
https://www.youtube.com/@BibleProjectCesky
https://www.youtube.com/@BibleProjectCesky


Kartičky k nedělním evangeliím 
I pro školní rok 2023/24 nabízí olomoucké Katechetické a pedagogické 
centrum sadu Kartiček k nedělním evangeliím, které se tentokrát budou 
věnovat tématu ctností. Děti se budou jejich prostřednictvím seznamo-
vat s návyky v dobrém, které se mohou učit zařazovat do svého života.
Ke kartám je zdarma k dispozici metodika, podle které lze připravit 
tematická kázání, krátká setkání během mší svatých i programy pro 
společenství dětí. Tato metodika pokrývá jak téma ctností, tak důle-
žité momenty liturgického roku. Nabízí kněžím, katechetům i rodičům 
podněty, jak děti přiměřeně jejich věku seznámit s možnostmi práce na 
jejich osobnosti a stávání se lepšími lidmi v duchu přátelství s Ježíšem. 
V rámci několika setkání také seznamuje s obsahem nejvýznamnějších 
církevních svátků.
Cena jedné sady kartiček je 36,- Kč. Objednání je možné přes formulář 
do 26. března 2023 ZDE.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqJQrXFc-DMmfz04MjECFGy_59sRlx7DNPwxsRnhxFiHt3AA/viewform


AKCE A POZVÁNKY
Kurzy Svatojánské koleje
Svatojánská kolej – Vyšší odborná škola pedagogická nabízí akreditované 
kurzy v těchto oblastech:
•	 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů pedagogického pra-

covníka (kurz pro asistenty pedagoga)
•	 Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedická podpora
•	 Akreditované kurzy pro prohlubování odborné kvalifikace pedagogic-

kých pracovníků v oblasti předškolní a mimoškolní pedagogiky
Nabídku kurzů pro jaro 2023 a aktuální informace ZDE. 

Výtvarná soutěž Cestou dvou bratří
I letos se u příležitosti oslav státního 
svátku Dne slovanských věrozvěstů 
sv. Cyrila a Metoděje konají Dny dobré 
vůle, v jejichž rámci je vyhlášen již 
18.  ročník tradiční výtvarné soutěže 
Cestou dvou bratří pro všechny děti od 
tří do jedenácti let. Děti jsou rozděleny 
do čtyř věkových kategorií, každá z ka-
tegorií má své specifické téma. Díla ve 
formátu A3 je třeba zaslat nejpozději 
do 17. května 2023 na adresu Výtvarná 
soutěž – Velehrad 2023, Arcibiskupství 
olomoucké, Centrum pro katechezi, 
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc. Podrobné informace naleznete ZDE 
nebo na přiloženém letáku.

Foto: Roman Albrecht ‒ Člověk a víra (str. 2, 3); P. Vojtěch Kodet, O.Carm. 
(str. 1); Zbyněk Šišpera ‒ Člověk a víra (str. 2)

https://www.svatojanskakolej.cz/rekvalifikacni-kurzy-profesni-zkousky/
http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/cestou-dvou-bratri-vytvarna-soutez
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