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

Prvním úkolem křesťanů je udržovat oheň, který Ježíš přinesl na zem 
(srov. Lk 12,49). Tímto ohněm je Boží láska, Duch svatý. Bez ohně Du-
cha vyhasínají proroctví, smutek vytlačuje radost, zvykovost nahrazuje 
lásku, služba se mění v otroctví. Vybavuje se nám obraz světla, zažehnu-
tého u svatostánku, který uchovává eucharistii. I když se kostel vyprázdní 
a nastane večer, i když je kostel uzavřený, ono světlo zůstává rozsvícené 
a nadále plane. Nikdo je nevidí, a přesto září před Pánem. Stejně tak Duch 
ustavičně přebývá v našem srdci, jako ono věčné světlo. 
V každém z nás Duch tvoří originální dílo. Na nedozírném poli svatosti 
dává jediný Bůh rozkvést rozličným svědkům – všichni jsou si rovni co do 
důstojnosti, ale zároveň jsou jedineční v kráse, která působením Ducha 
vytryskla v každém z těch, jež Boží milosrdenství učinilo svými dětmi. 
Naslouchejme Duchu, volejme k Duchu – onomu daru, kterým nás Bůh 
zahrnul – a řekněme Mu: „Duchu svatý, nevím, jakou máš tvář, neznám 
ji, ale vím, že jsi síla, že jsi světlo, že jsi schopen povzbudit mne na cestě 
a naučit mne modlitbě. Přijď, Duchu svatý.“
(Papež František: katecheze Modlitba a Trojice, část 2. Upraveno podle www.vaticannews.va)



AKTUALITY
TERMÍNY FORMAČNÍCH DNŮ PRO PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK
Upozorňujeme, že formační dny se v příštím školním roce uskuteční 
v termínech
• 25. září 2021 (sál Pastoračního střediska v Praze-Dejvicích)
• 19. února 2022 (sál Pastoračního střediska v Praze-Dejvicích)
Místo konání a formát setkání upřesníme vzhledem k momentální situaci.
Zaneste si, prosím, oba termíny do svých diářů!

KANONICKÉ MISE
Zkontrolujte si platnost svých kanonických misí, a pokud platnost vyprší 
k 30. červnu 2021, požádejte svého duchovního správce, aby vám zajistil 
novou. Formulář najdete na našich webových stránkách, a to ZDE. 

KATECHETICKÝ KURZ 2021–2023
Ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou vyhlašujeme nový běh 
dvouletého katechetického kurzu. Prosíme vás, abyste povzbudili a pod-
pořili všechny, které považujete za perspektivní pro katechetickou službu, 
s níž máte zkušenost, a kurz jim doporučili. Připomínáme, že může jít 
i o takové křesťany, kteří nyní mají čas na soustavnou formaci, i když se 
nebudou věnovat katechezi ihned po absolvování kurzu, a přitom mohou 
být perspektivní v delším časovém horizontu. 
Podmínky k přijetí do kurzu: 
• Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, studijní předpoklady
• Předpoklady ke katechetické službě (osobnostní a křesťanská zralost, 

dobrá pověst, pedagogické schop-
nosti)

• Plné společenství s katolickou 
církví (včetně svátostné praxe)

• Přijetí všech iniciačních svátostí 
(křest, biřmování, eucharistie)

• Základní náboženské znalosti
Bližší informace o cíli kurzu, jeho ča-
sovém a obsahovém plánu, přihlášce 
(do 12. září 2021) a úhradě poplatků 
naleznete ZDE.

https://katechete.apha.cz/formulare-a-predpisy/formulare
https://www.czv.ktf.cuni.cz/CZVKTF-117.html


NABÍDKA OSVĚDČENÍ A PAMĚTNÍCH LISTŮ K UKONČENÍ ŠKOL-
NÍHO ROKU
I v letošním roce vám nabízíme možnost zakoupit v našem e-shopu 
osvědčení a pamětní listy pro mladší i starší děti k ukončení školního roku 
(čtyři varianty od každého typu). Jak osvědčení, tak pamětní listy jsou 
formátu A5 na tužším papíře, s obráz-
kem a biblickým citátem. V letošním 
epidemickém roce je můžete využít na-
příklad pro zaslání dětem s  oceněním 
za všechno, co musely zvládnout samy! 
Cena za jeden kus je 2 Kč. Prohlédnout 
a objednat je můžete ZDE (vyhledejte 
pod hesly „Osvědčení“ a „Pamětní list“).

JARNÍ TERMÍNY AKREDITOVANÝCH KURZŮ PRO PEDAGOGY – 
1100. VÝROČÍ ÚMRTÍ SVATÉ LUDMILY
Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského připravilo kurzy pro pe-
dagogy základních a středních škol, jejichž účelem je poskytnout pod-
poru k zařazení tématu 1100. výročí kněžny Ludmily do výuky. 
Obsah kurzů je zaměřen na tvorbu výukových hodin a žákovských pro-
jektů, které při příležitosti 1100. výročí úmrtí první české historicky 
doložené kněžny přiblíží žákům její osobnost, historické a literární pra-
meny o  jejím životě a důvody k úctě, která jí byla v našich dějinách 
prokazována.
Nové termíny kurzů:
• 24. května od 13:30 do 17:00 (kurz pro pedagogy středních škol) 
• 14. června od 13:30 do 17:00 (kurz pro pedagogy 1. a 2. stupně ZŠ)
V období zákazu konání vzdělávacích akcí prezenčním způsobem se 
kurz bude konat on-line formou. Přihlášení obdrží odkaz na konání 
kurzu e-mailem. 
Nově bude možno získat i metodickou příručku k programu – podrob-
nosti sledujte na www.vychova-hodnoty.cz/aktualne
Garant programu: ThLic. Ing. Marie Zimmermanová, Th.D.
Poplatek: 150 Kč/účastník
Přihlášky: www.vychova-hodnoty.cz/aktualne

https://eshop.apha.cz/letaky_c10733123272706


PAPEŽ FRANTIŠEK USTANOVIL SLUŽBU LAICKÉHO KATECHETY
Svatý stolec zveřejnil 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministe-
rium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Cí-
lem je podpořit evangelizaci současného světa zdola, v laickém prostředí.
Dokument, kterým se oficiálně ustanovuje laická služba katechety, zdů-
razňuje, že dnešní svět si žádá uznání přítomnosti laiků a laiček, kteří se 
v síle svého křtu cítí povoláni ke spolupráci na službě katecheze. „Kate-
cheta je svědek víry, učitel, mystagog, průvodce a pedagog,“ vysvětluje 
papež a jako takový je povolán ke službě předávat víru od prvního hlásání 
po přípravu na svátosti křesťanské iniciace až po trvalou formaci. To 
všechno je však možné jedině „prostřednictvím modlitby, studia a pří-
mého podílu na životě komunity.“ Přijetí služby laického katechety je 
pečetí většího misionářského nasazení, jež je rysem každého pokřtěného.
Služba laického katechety má rovněž charakter povolání, protože je tr-
valou službou pro místní církve, která si žádá řádné rozlišení ze strany 
biskupa. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti v brzké době zveřejní 
zvláštní obřad, kterým budou laičtí katecheté k této službě pověřováni. 
Oficiální překlad dokumentu „Antiquum ministerium“ se připravuje. 

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

Růženec hrou 
Knížka se samolepkami a růžencem pro děti. Knížka pomáhá 
dětem přiblížit tuto krásnou a jednoduchou modlitbu. Při 
růženci rozjímáme s Marií o Kristově životě – o událostech, 
které člověku přinesly spásu. Knížka obsahuje brožurku s ná-

https://eshop.cirkev.cz/knihy/ruzenec-hrou_9612


vodem k modlitbě růžence, přehled růžencových tajemství, samolepky, 
které dětem pomůžou lépe pochopit růženec, vlastní kapesní růženec. 
(Mladší školní věk) Bližší informace ZDE. 

věk) Bližší informace ZDE.

a vnitřní konflikty, znovu vstát a jít vstříc dalšímu dni. Skutečné příběhy 
hlavních hrdinů jsou hluboce lidské a osobní. Mohou se různým způsobem 
dotknout každého z nás. (Dospělí, katecheté) Bližší informace ZDE.

Ignác hledá něco víc – komiks 
V jubilejním jezuitském roce zaměřujeme svůj pohled na 
Ignáce, zakladatele jezuitů. Charakterizuje ho touha vytvá-
řet v životě smysluplné věci – i přes všechny nezodpově-
zené otázky, pochybnosti a krize – a přitom všem zůstávat 
v rozhovoru s Bohem věrný. Výstižně na to vše poukazují 
obrázky z pestrého světcova života. (Mladší a starší školní 

Jana Růžičková: Dívka pod hladinou 
Cílem knihy je především přiblížení psychoterapie veřejnosti 
a umožnění orientace v tom, co může psycholog/terapeut 
nabídnout nejen dospívajícím v krizi. Sára a Matyáš, dva 
z  vícera hlavních hrdinů, se stávají statečnými bojovníky, 
kteří se, okolnostem navzdory, staví k životu čelem. Snaží 
se, byť často s vypětím všech sil a bez ohledu na rány osudu 

Nicola Gori: Blahoslavený Carlo Acutis 
Italský teenager, který zemřel v roce 2006 ve věku patnácti 
let, působí doslova jako zjevení. Na první pohled normální 
kluk své doby, veselý a komunikativní, který rád jezdí na vý-
lety, má své oblíbené pejsky, s nimiž natáčí zábavná videa, 
a velkou vášeň pro počítače. Ještě víc ale tíhne k Božím 
věcem. „Eucharistie je moje autostráda do nebe,“ prohlásí 

Carlo později a je znát, že její význam chápe do velké hloubky. Kéž nás 
tento „Boží influencer“ při četbě provází svou přímluvou, abychom svůj 
život dokázali prožít tak krásně a naplno jako on! (Mládež) Bližší infor-
mace ZDE.

https://eshop.cirkev.cz/knihy/ruzenec-hrou_9612
https://www.refugium.cz/obchod/produkt/Ignac-hleda-neco-vic.html
https://obchod.portal.cz/beletrie/divka-pod-hladinou/
https://obchod.portal.cz/beletrie/divka-pod-hladinou/
https://www.refugium.cz/obchod/produkt/Ignac-hleda-neco-vic.html
https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Blahoslaveny-Carlo-Acutis.html
https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Blahoslaveny-Carlo-Acutis.html


Aleš Opatrný: Výzvy stárnutí 
Popularizační kniha pro všechny, kteří si uvědomují, že 
stárnutí je proces, který nelze zastavit. Tato útlá knížka by 
chtěla napomoci k tomu, abychom se všichni úkolu stárnutí 
včas chopili a dobře se ho zhostili. (Dospělí) Bližší infor-
mace ZDE.

Éric de Moulins-Beaufor: Církev a výzvy přítomnosti
Autor promýšlí ve své knížce nejdůležitější společenské, du-
chovní a kulturní výzvy, před nimiž stojí dnešní církev. Je 
přímočarý, přesný, nebojí se těžkých témat a neztrácí naději. 
Prvním tématem je sexuální zneužívání v církvi, druhým zá-
sadní změny promlouvající do našich životů – prudký rozvoj 
techniky, medicíny a moderních technologií; individualizace 

NAŠE NOVÉ MATERIÁLY
V posledních týdnech jsme pro vás připravili jednak dva nové osmidílné 
cykly pomůcek pro děti staršího školního věku: 
Skutky apoštolů
• Cyklus je určen pro děti od 5. do 7. třídy.
• Děti se setkají s výběrem postav Skutků apoštolů: s Petrem a Pav-

lem; osobnostmi méně známými, jako jsou Štěpán a Filip; učedníky 
a učednicemi Páně, jako byli Ananiáš a Lydie, a také se způsobem, 
jakým žily první křesťanské komunity.

• Všech osm katechezí najdete na samostatné stránce ZDE.  
Dary Ducha svatého
• Cyklus je určen pro děti od 6. do 9. třídy.

lidského údělu a zároveň přenášení řady úkolů na stát. Třetí úvaha rozvíjí 
téma křesťanského manželství a rodiny v 21. století, v posledním textu 
mluví autor velmi upřímně o důvodech, proč se dnes stát knězem. (Do-
spělí) Bližší informace ZDE.

• Katecheze obsahují úvodní akti-
vitu, příběhy k zamyšlení jako vý-
chodisko k diskusi, pracovní listy 
a podněty k příslušným činnostem 
a návrhy závěrečných modliteb.

• Všech osm katechezí najdete na 
samostatné stránce ZDE.    

https://www.doron.cz/obchod/detail/Vyzvy-starnuti
https://katechete.apha.cz/materialy/cykly-pomucek/skutky-apostolu
https://www.doron.cz/obchod/detail/Vyzvy-starnuti
https://eshop.cirkev.cz/knihy/cirkev-a-vyzvy-pritomnosti_9512
https://eshop.cirkev.cz/knihy/cirkev-a-vyzvy-pritomnosti_9512
https://katechete.apha.cz/materialy/cykly-pomucek/dary-ducha-svateho


Dále na webu můžete jako novinky najít nové soubory luštěnek k tématu 
Panna Maria a Duch svatý. ZDE zadávejte do filtrování Druh: Luštění 
a v klíčových slovech (abeceda nahoře na stránce) heslo Panna Maria, 
případně Duch svatý.

Nová „Katecheze v karanténě“
V rámci našeho projektu „Katecheze v karanténě“ jsme ZDE připravili 
zatím poslední tematický blok „Církev po letnicích“, který spustíme po 
slavnosti Seslání Ducha svatého. Vybrali jsme pro vás katecheze, luš-
těnky, videa a další materiály zejména pro děti mladšího školního věku. 
Stránku v průběhu měsíce obohatíme ještě o další podněty a nápady.

NOVÉ MATERIÁLY OSTATNÍCH AUTORŮ

Publikace k jubileu sv. Ludmily
K jubilejnímu Roku sv. Ludmily připravila vlastní publikace i mnohá nakla-
datelství. Výběr titulů vám může posloužit nejen jako podnět k prožívání 
tohoto výročí, ale také jako zdroj nových informací či případný dárek.

• Autorka Kateřina Šťastná napsala knihu O Ludmile ne-
jen pro babičky a jejich vnoučata. V knize vypráví pří-
běh první české světice, babičky sv. Václava, a popisuje 
celý Ludmilin život včetně nových historických zajíma-
vostí. Text je obohacen o vitrážové ilustrace Františky 
Vandasové. Titul vyšel v nakladatelství Cesta. Bližší 
informace ZDE.

• Nakladatelství Lidové noviny vydalo pětisetstránko-
vou knihu Jakuba Izdného a kolektivu Ludmila, kněžna 
a  světice, která je přehledným souhrnem poznatků 
o Ludmile, její době, ale také o jejím „druhém životě“, 
který vstupuje již do dvanáctého století svého trvání. 
Bližší informace ZDE.  

• Nakladatelství Paulínky připravilo Novénu ke svaté 
Ludmile. Cílem této drobné modlitební knížky je pro-
hloubit úctu k naší první světici a také přispět k tomu, 
aby se stala známější. Brožurku lze využít jako podklad 
k soukromé modlitbě novény v průběhu devíti dnů, nebo 
v celku jako delší pobožnost. Podrobnosti najdete ZDE.  

https://katechete.apha.cz/materialy/materialy-ke-stazeni
https://deti.vira.cz/v-karantene/katecheze-k-tematu
https://cestabrno.cz/home/437-o-ludmile-stastna-katerina.html
https://cestabrno.cz/home/437-o-ludmile-stastna-katerina.html
https://www.nln.cz/knihy/ludmila-knezna-svetice/
https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Novena-ke-svate-Ludmile.html
https://www.nln.cz/knihy/ludmila-knezna-svetice/
https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Novena-ke-svate-Ludmile.html


Projekt Live 4G 
Live 4G (Živě pro Boha) je nově se 
formující evangelizační projekt, u jehož 
zrodu je skupina nadšenců (převážně 
studentů katolických teologických fakult), kteří na kanálu YouTube i na 
sociálních sítích zveřejňují svá videa. 
Chtějí zajímavým způsobem pomoci mladým věřících prohlubovat vztah 
k Bohu, k Božímu slovu a k církvi. Ve svých videích autoři využívají 
formy komunikace, které jsou mladé generaci blízké, ale opírají se přitom 
o Katechismus katolické církve a o Bibli. V současné době se pravidelně 
vysílá několik pořadů, například streamované modlitby chval, cyklus videí 
Hřešíme s Kubou (autor Jakub Drdla), rozbor biblických témat s Vojtě-
chem Baštou a videa jáhna Jiřího Dyčky. Pole působnosti plánují autoři 
projektu dál rozšiřovat i na jiné kategorie posluchačů a uvítají proto 
i nové spolupracovníky či podporovatele. Více na YouTube kanálech Live 
4G ZDE a Minuta 4G ZDE.

Novinky z DKC v Brně
Diecézní katechetické centrum Brněnského biskupství připra-
vilo dvě nové brožury. Titul Ježíšova blahoslavenství shrnuje 
původní materiály z Katechetického věstníku, obsahuje však 
i nově zpracované náměty. Každé téma zahrnuje biblický roz-
bor (určeno katechetům), katecheze pro mladší školní věk, 
katecheze pro starší školní věk, příběh. Zařazeny jsou také 

kopírovatelné luštěnky a pracovní listy pro mládež. Cena brožury je 60 Kč. 
Brožurka Loterie svatého Josefa vychází ze stejnojmenného interneto-
vého projektu, který se setkal s velkým zájmem široké veřejnosti, a proto 
vychází i v tištěné formě. Brožurka formátu A6 má podtitul „51 malých 
kroků na cestě k Bohu“ a obsahuje 51 vlastností inspirovaných životem 
sv. Josefa. Vybrané vlastnosti jsou doprovázeny texty papeže Františka 
a jeho předchůdců. Brožurka může posloužit dospělým pro rozvoj du-
chovního života. Vhodná je také ke zpytování svědomí. Cena je 10 Kč. 
Obě brožury (a mnohé další) najdete ZDE.  

Záznamy přednášek z fóra o digitalizaci náboženského vzdělávání 
Katedra Teologické fakulty Jihočeské univerzity uspořádala 19. dubna 
2021 přednáškový blok o digitalizaci v náboženském vzdělávání. Více 
informací a záznamy některých přednášek můžete najít ZDE. 

https://www.youtube.com/channel/UCaQ72CWpjrBR1e5Ub6-Mqcg
https://www.youtube.com/channel/UCixSVx0mpHGdVYNdydX8shA
https://kc.biskupstvi.cz/pomucky-k-zakoupeni/
https://kc.biskupstvi.cz/pomucky-k-zakoupeni/
https://www.tf.jcu.cz/o-fakulte/aktuality-cs/kdyz-vstoupi-nabozenske-vzdelavani-do-digitalniho-prostoru


AKCE A POZVÁNKY
Nový ročník formačního programu LIFT 
Od října 2021 nabízí Arcidiecézní centrum mládeže nový ročník dvoule-
tého formačního programu LIFT, který je určen mladým lidem od 16 let 
do cca 26 let. Je otevřen každému, nejen těm, kteří jsou již aktivní v ně-
jakém společenství mládeže. Cílem kurzu, jehož název znamená „pozved-
nout“ nebo „povznést“, je, aby Bůh pozvedl život mladých lidí a oni mohli 
udělat další kroky k dospělejšímu a zralejšímu křesťanskému životu. Pro-
gram, sestávající z dvanácti víkendových setkání a letního týdenního po-
bytu, má pomoci mladým více objevit vlastní identitu, nalézt či prohloubit 
skutečně osobní víru, uvědomit si obdarování a motivovat ke službě dru-
hým, zejména v rámci farností a společenství církve vůbec. 
Více informací a přihlašování ZDE. Pokud koronavirová situace neumožní 
začít kurz v říjnu 2021 prezenčně, bude jeho začátek posunut tak, aby se 
v této formě uskutečnit mohl. 

Všichni byli naplněni Duchem Svatým – biblická on-line přednáška 
s Anneliese Hecht 
Redakce časopisu DUHA zve všechny zájemce o netradiční práci 
s biblickými texty na on-line přednášku, kterou povede dr. Anneliese 
Hecht, dlouholetá lektorka Biblického díla ve Stuttgartu a autorka řady 
materiálů k biblické práci. Přednáška se koná v pátek 21. května 2021 
od 20:00 do 22:00. Přihlášení přes e-mail redakceduhy@gmail.com, kur-
zovné je 150 Kč.

Jarní škola liturgiky 2021 
Institut pro liturgickou formaci (portál Liturgie.cz) srdečně zve na Jarní 
školu liturgiky, která se koná v sobotu 29. května 2021 v Praze ve Stra-

https://lift.adcm.cz/
mailto:redakceduhy@gmail.com


hovském klášteře. Tématem tohoto duchovně-formačního náboženského 
setkání bude Eucharistie. Přednášejícími budou P. Radek Tichý, P. Petr 
Soukal, P. Jiří Korda a P. Jan Kotas. Více informací a přihlášení ZDE.  

Liturgie města Říma pro mládež  
Institut pro liturgickou formaci ve spolupráci s Papežskou kolejí Nepomu-
cenum rovněž zve mladé lidi od 15 do 25 let na poznávací pobyt v Římě 
od 22. do 27. srpna 2021, který bude 
cestou za poznáním římské bohoslužby 
a porozuměním tomu, jak naše litur-
gie vyrostla v bazilikách, baptisteriích 
a  katakombách na obou březích Ti-
bery. Elektronické přihlášky a více in-
formací na webových stránkách ZDE. 

Akreditovaný kurz pro hlavní vedoucí 
dětských táborů (čj. A/2021/3290)
Sekce pro mládež ČBK a Asociace 
křesťanských spolků mládeže, z. s. 
(AKSM) organizují kurz pro hlavní vedoucí táborů či jiných prázdninových 
pobytů pro děti (s akreditací MŠMT). Kurz se koná od 4. do 6. června 
2021 v Praze, Thákurova 3. Zahájení v pátek v 17:00, ukončení v neděli 
ve 13:00. 
Účastnický příspěvek 700 Kč zahrnuje i občerstvení či stravu v průběhu 
dne a test na COVID-19; pro očkované nebo testované apod. (více v po-
drobných informacích) účastnický příspěvek 600 Kč.
Náplní kurzu jsou předpisy pro práci s dětmi včetně hygienických, zá-
klady první pomoci, bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží, 
táborové hospodaření, organizační příprava tábora a další dle požadavků 
akreditace. Část kurzu proběhne online. Kurz je zakončen testem; účast-
níci dostanou osvědčení s platností na dobu neurčitou. 
Přihlášky do 20. května ZDE.
Přihlášeným budou zaslány e-mailem podrobné informace, studijní mate-
riály, a odkaz na online přednášku

Letní škola liturgiky 2021 
Institut pro liturgickou formaci (portál Liturgie.cz) ve spolupráci s Ka-
tolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy a želivským klášterem 
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pořádají další ročník Letní školy liturgiky. Tématem letošního ročníku 
je Svátost smíření a pomazání nemocných. Akce je vhodná pro kněze, 
jáhny i laiky a uskuteční se od 20. do 25. července 2021 v klášteře v Že-
livě. Více informací o přihlašování, programu, ubytování a stravování 
naleznete na webových stránkách ZDE. 

Poutní Tammím 2021 
Bohoslovci zvou mladé muže na pouť za duchovní povolání k Panně 
Marii Sedmibolestné na Cvilíně u Krnova v termínu 15.–19. srpna 2021. 
Přihlášky do 15. července na adresu poutnitammim@gmail.com. Více 
informací ZDE. 

Kurz Liturgická výchova v katechezi
Katolická teologická fakulta UK v příštím školním roce uskuteční kurz, 
který uvádí do konceptu liturgické výchovy. Je určen kněžím, kateche-
tům a dalším spolupracovníkům v pastoraci. Jeho účelem je nabídnout 
přístupy i konkrétní didaktické materiály pro liturgickou výchovu dětí, 
mladých lidí a dospělých, a to nejen v souvislosti s přípravou ke slavení 
iniciačních svátostí. Kurz bude probíhat z menší části formou přednášek, 
z větší části formou praktických ukázek a workshopů.
Bližší informace naleznete na webových stránkách kurzu ZDE. 

http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/letni-skola-liturgiky-2021
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Misijní pouť (nejen) dětí pražské arcidiecéze 
V letošním roce se uskuteční 2. října 2021 v Tismicích, Rezervujte si 
termín ve svých diářích; přesnější program bude připraven podle aktuální 
podzimní epidemiologické situace. 

Misijní putování k Panně Marii 
Misijní putování je program pro skutečné i duchovní putování s misijním 
přesahem, které je možné uskutečnit v každém věku, individuálně nebo 
v rodinném, farním či jiném společenství. Lze ho využít jako zábavný 
misijní program pro děti během prázdnin nebo jako přípravu před Misijní 
nedělí, případně jako zdroj inspirace pro rozjímání v širších souvislostech 
a spojit s modlitební i finanční podporou aktuálních misijních projektů.
V roce 2021 s námi můžete putovat k Panně Marii!
V době, která příliš nepřeje hromadnému setkávání věřících, nemáme 
moc možností, jak vykonat pouť. Právě pro takovou situaci jsme připra-
vili akci s názvem Misijní putování k Panně Marii. Vykonáním pouti mů-
žeme něco udělat pro sebe, svou víru a svůj vztah s Bohem, ale zároveň 
také pro své blízké, nebo zcela neznámé lidi v nouzi.
Na Misijní putování se můžete vydat jak ve společenství svých nejbliž-
ších, tak i sami. Stejně tak si můžete vybrat konkrétní mariánské místo, 
k němuž se fyzicky vydáte, anebo si udělat svou soukromou mariánskou 
pouť ve svém prostředí (doma v křesle, 
na zahradě, blízkém parku…). Vše zá-
leží na tom, jaké jsou vaše aktuální 
možnosti!
Pojďte putovat do Guyany, Malawi, na 
Filipíny a Papuu Novou Guineu!
Na našich webových stránkách ZDE. 
si můžete vytisknout či stáhnout do 
mobilu potřebné podklady a naleznete 
zde všechny informace.

Foto: Roman Albrecht ‒ Člověk a víra (str. 4); Anežka Churaňová 
(str. 2); P. Vojtěch Kodet, O.Carm. (str. 1, 11, 12); Miroslav 
Novotný ‒ Člověk a víra (str. 10)
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