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

Všechna přikázání, která dal Pán svému lidu, se mají vztahovat k lásce 
k Bohu a bližnímu. Všechna přikázání totiž slouží k uskutečňování a vy-
jádření oné dvojí nedělitelné lásky. Láska k Bohu se vyjadřuje především 
v modlitbě. Láska k bližnímu, nazývaná též bratrská láska, je blízkost, 
naslouchání, sdílení a péče o druhého. V dnešním evangeliu nám Ježíš 
znovu pomáhá dojít k prameni živé a prýštící Lásky. Tímto pramenem je 
sám Bůh, cele milovaný ve společenství, které nic a nikdo nemůže rozbít. 
Toto společenství je darem, o který je třeba denně prosit, ale je také 
osobním závazkem, aby náš život nebyl zotročen světskými idoly. Tes-
tem našeho obrácení a svatosti je vždycky láska k bližnímu. Dokud bude 
existovat nějaký bratr či sestra, před nímž svoje srdce zavíráme, zdaleka 
ještě nejsme učedníky, jak od nás žádá Ježíš. Jeho božské milosrden-
ství nám však nedovoluje malomyslnět, ba dokonce nás volá, abychom 
denně znovu začínali žít evangelium důsledně.ne Ježíš Kristus? A na tuto 
otázku bychom si měli odpovídat každý den!

(Papež František, zkrácená promluva před Anděl Páně, 25. října 2020



AKTUALITY

NAHRÁVKY ZE ZÁŘIJOVÉHO FORMAČNÍHO DNE
Zájemcům z řad katechetů a učitelů náboženství nabízíme zaslání na-
hrávek ze zářijového formačního dne, a to přednášek „Bible a katecheze“ 
(P. Angelo Scarano Th.D., S.S.L.) a „Rok svaté Ludmily“ – seznámení 
s plánovanými projekty (ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.). 
Žádosti zasílejte na e-mail jerabkova@apha.cz.

PŘELOŽENÍ SEMINÁŘE PREVENCE VYHOŘENÍ 
A SUPERVIZNÍCH SETKÁNÍ
Plánovaný seminář Prevence vyhoření jsme z důvodů epidemiologických 
opatření předběžně přeložili na jaro příštího roku, předběžně počítáme 
s některou sobotou v polovině března. Konkrétní datum oznámíme včas 
jak na webových stránkách, tak i zde v AIKu. 
Ze stejných důvodů jsme byli nuceni zrušit i plánované listopadové su-
pervizní setkání s MUDr. Ludmilou Bartůškovou. Můžete se na ni však 
obracet se soukromými konzultacemi, které si předběžně domlouvejte 
na bartuskova.ludmila@seznam.cz, prostřednictvím platformy Skype či 
na telefonu 776 646 415. Obnovení supervizních setkání rovněž včas 
ohlásíme.

OBNOVENA WEBOVÁ STRÁNKA „V KARANTÉNĚ“ 
(Nejen) pro domácí využití jsme znovu otevřeli naši „katechetickou ka-
ranténu“, která je součástí projektu Děti.víra.cz. Vytvořili jsme novou 
strukturu, která může fungovat i po delší čas a v níž najdete následující 
sekce:
K aktuální neděli ZDE – materiály obsahují text nedělního evangelia s vý-
kladem a pro děti černobílé a barevné 
obrázky ve dvou formátech (poslouží 
jako plakát, záložka, k nalepení či jako 
omalovánka), ale také podněty k za-
myšlení pro mladší i starší děti a úkoly 
a hry, na celý týden. 
Katecheze k tématu ZDE – obsahuje 
větší tematické bloky, nad kterými 
můžete s dětmi pracovat dlouhodo-
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běji. Objeví se zde nejrůznější podněty, katecheze, luštěnky, videa atd. 
Materiály budou určeny spíš pro děti mladšího školního věku. Současným 
tématem jsou podobenství, následovat bude blok o adventu a vánocích. 
Podněty a nápady ZDE – sekce obsahuje inspirační „všehochuť“, zpravidla 
odkazy na další webové stránky se seznamy videí, s kreativní tvorbou, od-
kazuje na zdroje pro omalovánky a luštěnky, společné hry, ale také pod-
něty pro společnou modlitbu a písničky.

NABÍDKA KATOLICKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTY KATECHETŮM 
A UČITELŮM NÁBOŽENSTVÍ
Od ledna 2021 budou na KTF UK v Praze otevřeny dva kurzy Celoži-
votního vzdělávání. Kurz „Já jsem Dobrý pastýř“ je určen pro přípravu na 
výuku náboženství, kurz „Didaktické modely katecheze“ využijí zejména 
katecheti i z řad kněží a jáhnů pro různé typy farní katecheze.
Přihlašování je možné do konce kalendářního roku. Ostatní informace 
jsou uvedeny na plakátcích a internetových stránkách: ZDE (Já jsem 
Dobrý pastýř, výuka náboženství) a ZDE (Didaktické modely katecheze, 
farní katecheze nejen pro děti).

NOVÉ LETÁČKY PASTORAČNÍHO STŘEDISKA
Situace kolem koronaviru nás vybídla k tomu, abychom připravili novou 
sadu tematických letáčků, které je možné podle vlastního uvážení roz-
dávat tam, kde jsou potřeba, zvláště těm, kteří jsou znepokojeni, hledají 
odpovědi na otázky obav o blízké či si kladou základní otázky ohledně 

https://deti.vira.cz/v-karantene/podnety-a-napady
https://www.ktf.cuni.cz/KTF-2309.html
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smyslu víry. V nové sadě najdete té-
mata „Jsi-li na dně, chop se Božího 
slova“, „Umět se postavit strachu“, 
„Děkování nás uzdravuje a naplňuje 
radostí“, „Vše zlé není k něčemu dobré“ 
a „Nesdělitelné trápení“. Podrobnosti 
a objednávky ZDE. 

KŘESŤANSKÉ VÁNOCE – BETLÉMY 2020  
Po řadu let se snažíme vánoční svátky oslavit nejen jako zásadní událost 
liturgického roku, ale také je využít k preevangelizaci. Protože tradičně 
mnozí lidé přichází do kostelů podívat se na betlém, jde o vzácnou pří-
ležitost vyjít těmto lidem vstříc a nabídnout jim setkání s evangeliem. 
Letošní rok je poznamenán pandemií koronaviru a není jisté, v jakém 
režimu budou vánoční svátky probíhat. Přesto bychom všechny duchovní 
správce rádi pozvali k zapojení se do programu otevřených kostelů 
a zpřístupněných jesliček – projektu Křesťanské Vánoce. Cílem programu 
je jednotná informační a propagační platforma, na které si návštěvníci 
snadno najdou, kde a kdy je kostel na Vánoce otevřený, zejména odpole-
dne během vánočních svátků 24., 25., 26. prosince a 31. prosince 2020 
a 1. ledna 2021. Prakticky stačí umožnit lidem vidět betlém. Není třeba 
zajišťovat složitý doprovodný program. 
I k letošním Vánocům chceme nabídnout obvyklou brožuru a letáky. 
Již několik let nabízíme pro děti hru s figurkami betlému, aby tak měly 
motivaci obejít více míst. Pastorační středisko také nabízí letáky určené 
k této aktivitě, které můžete rozdávat. Lze je získat ZDE. 

POVZBUZENÍ NA CESTU
NEJEN V DOBĚ KORONAVIRU   

LETÁČKY S TEXTY K ZAMYŠLENÍ

Děkování 
nás uzdravuje 
a naplňuje radostí

A6, 4 strany
Cena: ... Kč

VDĚČNOST BOHU
JE LÉKEM NA NAŠI PŘECITLIVĚLOST

Bůh od nás motivaci nepotřebuje, On sobectví 
překonávat nemusí. Vděčnost Bohu a modlitba 
chvály jsou ale lékem na naši nevšímavost k dob-
rým darům života a přehnanou citlivost na se-
bemenší nedostatek. Posilují naši důvěru v jeho 
dobrotu a naplňují nás radostí.

(www.vira.cz/texty/tema-tydne/vdecnost-uzdravuje)
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A NAPLŇUJE 
RADOSTÍ

DĚKOVÁNÍ 
NÁS UZDRAVUJE 

Umět se 
postavit strachu

A6, 2 strany
Cena: ... Kč

Jsi-li na dně, 
chop se Božího slova

A6, 4 strany
Cena: ... Kč

PROTOŽE VĚŘÍTE, 
UKAZUJÍ SE NA VÁS 
ÚČINKY BOŽÍHO SLOVA

Když jste nás uslyšeli kázat Boží slovo,
vzali jste ho ne jako slovo lidské,
ale jako slovo Boží – vždyť jím skutečně je.
A protože věříte, ukazují se na vás i jeho účinky.

 (1 Tes 2,13)

Vydalo Arcibiskupství pražské – Pastorační středisko • Thákurova 3, Praha 6 
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CHOP SE 
BOŽÍHO 
SLOVA

JSI-LI 
NA DNĚ

UMĚT SE 
POSTAVIT STRACHU
Bůh mě oslovil: 
„Dříve než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě; 
dříve než jsi vyšel z mateřského života, posvětil jsem tě, 
prorokem pro národy jsem tě ustanovil. 
Přepásej svá bedra, vstaň a mluv k nim vše, co ti přikážu. 
Nelekej se jich, abych tě nezbavil odvahy před nimi.“ 
(Jer 1,4-5.17)

Vše zlé není 
k něčemu dobré

A6, 4 strany
Cena: ... Kč

rodu, kterou by nikdo nevymyslel lépe… Když po 
letech klečí v Egyptě bratři před Josefem, který 
se mezitím stal mocným správcem egyptského 
majetku, Josef jim říká: „Nebojte se. Což jsem 
Bůh? Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však 
zamýšlel dobro; tím, co se stalo, jak dnes vidíme, 
zachoval na živu četný lid“ (Ex 45,4a;49,19).

Vše zlé tedy není k něčemu dobré. Ale může být. 
Když totiž jdeme ve svém konkrétním životě ve 
stopách Ježíše Krista. On sám na sobě zakusil 
největší zlo, když byl jako Boží syn nespravedlivě 
odsouzen, zostuzen a popraven. Ale vstal jako 
první z mrtvých. Z této síly můžeme čerpat v ka-
ždodenním životě a nakonec i na cestě poslední…

Naděje neznamená,
že vše dopadne tak, jak bychom chtěli,
ale že věci, které se dějí,
mohou dostat smysl…

Vydalo Arcibiskupství pražské – Pastorační středisko • Thákurova 3, Praha 6 
Převzato z webu www.vira.cz • Foto: P. Vojtěch Kodet, O.Carm.
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vše zlé 
NeNÍ
k něčemu 
dobré

Nesdělitelné trápení

A6, 2 strany
Cena: ... Kč

KDYŽ JE NAŠE TRÁPENÍ 
NESDĚLITELNÉ

Naše duše 
vyhlíží Boha, 

on sám je 
naše pomoc 

a štít. 
(Ž 33,20)

Situace kolem coronaviru je velkou pobídkou k pastorační práci. Ale jak? Situace se 
často mění a nevíme, jak bude na podzim či na jaře. Proto jsme připravili sérii letáč-
ků, které by mohly být trvalou nabídkou v kostele. Mají za cíl oslovit ty, kdo přichází 
mimo bohoslužby, jsou znepokojeni, hledají odpovědi na otázky obav o blízké či víry 
v dobrého Boha. Stejně tak odkazujeme na stránky www.vira.cz, které nabízejí kra-
tičká zastavení nad otázkami víry, událostí života či obyčejných starostí.

objednávky: https://eshop.apha.cz/

https://eshop.apha.cz
https://eshop.apha.cz


Do projektu se můžete přihlásit ZDE, kde získáte přístupové údaje pro 
editaci informací o vašem kostele. Vše funguje podobně jako na Noc kos-
telů. V případě, že nastane nějaká komplikace s přihlášením, kontaktujte 
paní Zuzanu Kakuškovou z Pastoračního střediska AP (betlemy.praha@
apha.cz).

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

Kateřina Šťastná: Pauline Jaricot – Malá holka, která 
vykonala velké dílo
Pauline Jaricot byla nenápadná dívka, která se nikdy nepo-
dívala tam, kam se snila podívat. Vzdala to? Ne. Vymyslela 
vlastní cestu. V této knize se vydáme do Francie na po-

čátku 19. století a zjistíme víc o zakladatelce pravděpodobně největšího 
díla pomoci. Papež Pius XI. vyhlásil na počátku 20. století její Papežské 
misijní dílo Šíření víry za přínosné pro celou církev. (Petrinum – mladší 
školní věk). Bližší informace ZDE. 

Tomáš Halík: Čas prázdných kostelů
Kniha přináší ucelený soubor kázání a zamyšlení z Velikonoc 
roku 2020. Jednotlivá nedělní zastavení, která byla původně 
přenášena on-line z prázdného kostela Nejsvětějšího Salvá-
tora, reflektují nejvýznamnější křesťanské svátky i s ohle-
dem na dobu koronavirové pandemie a ukazuje, že se doba 
pandemie nemusí nahlížet jako Boží trest, ale spíše jako 

otevřená výzva k solidaritě a k hluboké vnitřní proměně. (Nakladatelství 
Lidové noviny – dospělí, mládež). Bližší informace ZDE.

většího výzkumu vyhoření mezi českými vyučujícími, který byl realizován 
v letech 2017–2018. (Portál – dospělí, katecheté). Bližší informace ZDE.

Irena Smetáčková; Stanislav Štech a kol.: Učitelské vyhoření 
Kniha se zabývá rizikem syndromu vyhoření při práci uči-
tele. Cílem je, aby vyučující získali dobré povědomí o rizi-
cích, která souvisejí s profesní náročností, získali orientaci 
v pojmech „stres“ a „vyhoření“ a dokázali u sebe vnímat jejich 
projevy, porozuměli příčinám stresu a vyhoření a vyzkoušeli 
si sadu konkrétních technik. Kniha využívá výsledků nej-
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zaměřena též na bibliodrama a metodu bibliolog. (Petrinum – katecheté) 
Bližší informace ZDE.

Les Miller: Znamení a symboly katolické víry 
25 otázek a odpovědí. Proč je nejznámějším křesťanským 
symbolem kříž? Co představuje adventní věnec? Proč na 
Popeleční středu dostáváme na čelo popel? A co je to růže-
nec? Proč zapalujeme svíčky? To je jen několik otázek, které 
si lidé často kladou ve vztahu ke znamením a symbolům ka-
tolické víry. Přečtěte si odpovědi v této knížce a zjistíte více 
o znameních a symbolech obecně a o katolické víře zvlášť. 

(Mládež, dospělí) Bližší informace ZDE.

NAŠE NOVÉ MATERIÁLY

Pomůcky z časopisu Dossier catechista
V tomto čísle jsme pro vás z časopisu Dossier catechista přeložili a upra-
vili podklady určené pro mladší školní věk, a to katechezi s tématem Je-
žíš – učitel modlitby včetně příslušného pracovního listu. Najdete je pod 
signaturou G-1-723, ZDE.

Nedělní listy pro katechezi
V tomto měsíci jsme zveřejnili poslední část Nedělních listů pro katechezi 
na 31. neděli – Slavnost Ježíše Krista Krále liturgického mezidobí cyklu 

Sophie de Mullenheim: Přízrak z Kolosea 
Nový titul z pera známé francouzské spisovatelky přenese 
mladé čtenáře zpět do starověkého Říma, kdy se kvůli pro-
následování museli křesťané skrývat v katakombách. Pří-
běh tří kamarádů, kteří při potyčce se zloději narazí na 
„přízrak“, zaujme nejen chlapce, ale i dívky se smyslem pro 
dobrodružství. (Paulínky) Bližší informace ZDE.

Anneliese Hechtová: Zažít Bibli. 
Nový titul známé autorky je určen pro moderátory biblic-
kých skupin. Věnuje se komplexně cestě k biblickým textům 
prostřednictvím celostních metod a zahrnuje témata jako 
identifikace, aktualizace nebo práce s tělem. Pozornost je 
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A (pomůcka má signaturu C-7-608, ZDE). Sou-
bory můžete přímo stahovat nebo si o ně napsat 
na adresu kvn@apha.cz.

Zásobník společných her
Další část našeho cyklu je věnována hrám in-
spirovaným citáty některých známých světců, 
které můžete využívat dle potřeby. Pomůcka má 
název Hrajeme si se svatými, signaturu L-5-640 
a najdete ji ZDE. 

Drobné pomůcky
Archiv našich drobných pomůcek jsme obohatili o 17 luštěnek k téma-
tům Podobenství (6 ks, ZDE), Ježíš (6 ks, ZDE) Bible (4 ks, ZDE) 
a Svatí (1 ks, ZDE).

Cyklus „Podobenství pro předškoláky“
Předkládáme vám sérii katechezí určených pro předškolní děti na téma 
novozákonních podobenství. Tento cyklus obsahuje osm podobenství: 
• Ztracená ovečka ZDE 
• Ztracená mince ZDE 
• Dobrý samaritán ZDE 
• Zlaté mince nebo talenty ZDE 
• Svatební hostina ZDE 
• Dva bratři ZDE 
• Kvas ZDE 
• Rozsévač ZDE 
Jejich součástí je metodika a pracovní list. Obojí je zpracováno úměrně 
k věku cílové skupiny: metodika jednoduchým 
způsobem komentuje jednotlivá podobenství 
a navrhuje způsoby, jak si je s dětmi přiblížit, za-
pamatovat ale porozumět jejich poselství. Pra-
covní list dává dětem možnost si obrázek 
vymalovat, popř. sestavit za sebou jednotlivé 
obrazy celého příběhu. Zkuste si je s dětmi – až 
to bude možné – a dejte nám vědět, jak se vám 
s těmito materiály pracovalo a jak na ně reago-
valy děti... Budeme se těšit na Vaše zprávy!  

http://in.apha.cz/adks-pomucky-cl-mezidobi
mailto:kvn@apha.cz
http://in.apha.cz/file/122636/l-5-640-zsh-hry-svati-dc-02-17-18.pdf
http://in.apha.cz/adks-pomucky-gn-podobenstvi
http://in.apha.cz/adks-pomucky-gn-jezis
http://in.apha.cz/adks-pomucky-eb-uvod
http://in.apha.cz/svetci-obecne
http://in.apha.cz/file/122495/g-2-658-ztracena-ovecka-dc-01-18-19.pdf
http://in.apha.cz/file/110746/g-2-645-ztracena-mince-dc-02-18-19.pdf
http://in.apha.cz/file/122615/g-2-663-dobry-samaritan-dc-03-18-19.pdf
http://in.apha.cz/file/122616/g-2-664-zlate-mince-nebo-talenty-dc-04-8-19.pdf
http://in.apha.cz/file/122617/g-2-665-svatebni-hostina-dc-05-18-19.pdf
http://in.apha.cz/file/122618/g-2-666-dva-bratri-dc-06-18-19.pdf
http://in.apha.cz/file/118145/g-2-646-kvas-dc-07-18-19.pdf
http://in.apha.cz/file/121581/g-2-650-rozsevac-dc-08-18-19.pdf


Růženec – sada pomůcek ke katechezi a modlitbě
Nabízíme novou sadu pomůcek ke katechezi 
a modlitbě, která se skládá ze čtyř částí členěných 
dle jednotlivých růžencových okruhů. V souboru 
nejrůznějších materiálů nechybí barevné i černo-
bílé plakáty vhodné na nástěnky, k vymalování 
i  k doplnění práce při společných setkání; dále 
sada lístků formátu A6 rovněž v barevné a čer-
nobílé verzi, které mohou posloužit jednak pro 
„zápis“, rovněž k vymalování, případně jako zá-
klad pro vytvoření různých herních aktivit (skrý-
vací hry, řazení tajemství, pexeso atd.) Připraveno je rovněž leporelo, 
které si děti mohou samy sestavit a používat jako pomůcku pro opako-
vání či vlastní modlitbu. 
Pro katechety nechybí prezentace s plakáty jednotlivých růžencových 
okruhů včetně biblických odkazů. Pomůcku mohou rovněž využívat jako 
doplněk v příslušných liturgických obdobích. 
Všechny sady najdete pod signaturami K-1-4-623 (Radostný růženec), 
K-1-4-624 (Bolestný růženec), K-1-4-625 (Slavný růženec) a K-1-4-626 
(Růženec světla) na našich webových stránkách pod odkazem ZDE. 

NOVÉ MATERIÁLY OSTATNÍCH AUTORŮ

Desatero přikázání
Nová knížka z nakladatelství Paulínky nabízí školákům návod, jak dobře 
porozumět Desateru. Přikázání jsou formulována současným jazykem, 
aby je děti správně pochopily. V jednotlivých kapitolách se vychází jednak 
z praktických příkladů ze života dětí, jednak z evangelních úryvků, které 
objasňují, jak na Desatero nahlížel Ježíš. A jak si přikázání děti mohou 
osvojit? K tomu jim pomůže závěr každé kapitoly, v němž mohou splnit 
několik úkolů, které jim pomohou uvést to, co si přečetly, do praxe a za-
ujmout k otázkám vlastní postoj. Tato publikace se jistě stane užitečnou 
četbou pro samotné školáky a inspirací pro rodiče, vychovatele, učitele 
náboženství i katechety.
Ukázku z knihy a možnost objednání najdete ZDE.

http://in.apha.cz/adks-pomucky-ks-ruzenec
https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Desatero-prikazani-1.html


Web Neděle v rodině 
Centrum pro rodinný život Olomouc připravilo na webu http://nedelev-
rodine.cz různé náměty pro rodiny k prožívání neděle v křesťanském du-
chu. Jsou zde shromážděny příběhy, promluvy a kvízy, které se vztahují 
k liturgickým textům dané neděle. Do mobilního telefonu lze stáhnout 
i stejnojmennou aplikaci z Google Play. 

Zprávy Sekce pro mládež ČBK
Vážené katechetky, vážení katecheté,
nacházíme se v období, kdy je jakékoliv plánování akcí nejisté.
V srpnu 2021 se mělo konat Celostátní setkání mládeže (CSM) v Hradci 
Králové.
Na základě nepříznivé situace ohledně Covid-19 a rozhodnutí biskupů 
se Celostátní setkání mládeže přesouvá na srpen 2022. Bližší informace 
ZDE a také ZDE.
 V měsíci říjnu si také připomínáme 30 let od založení Sekce pro mládež.
K tomuto výročí vzniklo krátké video, které můžete shlédnout ZDE.
Prosíme o vzájemnou podporu a modlitbu. 
S přáním požehnaného času a pevného zdraví
 Sekretariát Sekce pro mládež

o. Kamil, Majka, Kristýna, František

Foto: archiv SKVN (str. 2); P. Vojtěch Kodet, O.Carm. (str. 1, 3); Jakub Šerých ‒ Člověk a víra (str. 9)

http://nedelevrodine.cz
http://nedelevrodine.cz
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201022celostatni-setkani-mladeze-se-presouva-na-srpen-2022
https://www.facebook.com/csm2021
https://www.youtube.com/watch?v=8V-IsohIhJg
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