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

Jednoduchým a prostým způsobem přípravy na Vánoce je i stavění jesliček. 
Tam, kde žijeme, nám totiž připomínají jednu podstatnou skutečnost, že 
totiž Bůh nezůstal neviditelným v nebi, ale přišel na zem a stal se člo-
věkem, dítětem. Uprostřed uspěchanosti dneška nám připomínají, že je 
důležité se zastavit. Neboť jedině umíme-li se zastavit a usebrat, můžeme 
obdržet to, na čem v životě záleží. Z jesliček se také můžeme poučit o sa-
motném smyslu života. Vidíme každodenní scény, pastýře s ovcemi, kováře 
kující železo, mlynáře připravující mouku na chléb, často se také objevují 
krajiny a situace našich regionů. To je správné, protože jesličky nám připo-
mínají, že Ježíš přichází do našeho konkrétního života.
A proto je důležité chystat jesličky i doma, protože připomínají, že Bůh 
přišel k nám, narodil se nám, provází nás životem a je člověkem jako my. 
Žádný den v životě nejsme sami. On přebývá s námi. Pokud Jej přijímáme, 
může změnit všechno. (papež František, podle katecheze z 18. prosince 2019)



AKTUALITY
FORMAČNÍ DEN BUDE ONLINE
Připomínáme, že druhý formační den letošního školního roku se uskuteční 
20. února 2021. Vzhledem k nejisté epidemiologické situaci počítáme 
s jeho realizací online formou. Věnovat se budeme jednak psychohygieně 
a „sebepéči“ v současném napjatém období, a poté otázce, zda a jak 
působit online jako katecheté.
Podrobnosti sdělíme v následujících číslech AIKu.

NABÍDKA KATOLICKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTY 
KATECHETŮM A UČITELŮM NÁBOŽENSTVÍ
Stále je možné přihlášení do dvou kurzů Celoživotního vzdělávání, které 
budou otevřeny od ledna 2021. 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 ka-
techeze.
Přihlašování je možné do konce kalendářního roku. Ostatní informace 
jsou uvedeny na přiložených plakátcích a internetových stránkách:
ZDE (Já jsem Dobrý pastýř, výuka náboženství) a ZDE (Didaktické 
modely katecheze, farní katecheze nejen pro děti)

https://www.ktf.cuni.cz/KTF-2309.html
https://www.ktf.cuni.cz/KTF-2310.html


WEBY S ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ 
TEMATIKOU
V průběhu adventu a Vánoc doporuču-
jeme využít i weby, kde můžete zjistit 
aktuální informace či získat inspiraci 
a materiály.
• O každoroční akci Křesťanské Vá-
noce – Betlémy 2020 se můžete in-
formovat ZDE. Najdete zde programy 
jednotlivých přihlášených kostelů, in-
formace o době otevření a přibývat 
budou i některé materiály.
• Nejucelenější informace o křesťan-
ském slavení Vánoc, inspirativní texty, 
návody a například i recepty objevíte 
ZDE.  
• Podněty pro děti najdete ZDE. Jistě si vyberete nějaký zajímavý 
nápad!

PROGRAMY „SVATÁ LUDMILA“
U příležitosti výročí 1100 let od úmrtí svaté Ludmily připravuje Pedago-
gické centrum Arcibiskupství pražského projekt pro školy, který by měl 
být dokončen a nabízen od ledna roku 2021. Projekt bude zahrnovat 
tyto aktivity:
• Akreditované kurzy pro pedagogy (4hodinové)
• Metodickou příručku pro učitele
• Scénáře pro čtyři věkové skupiny žáků ZŠ a jeden pro SŠ s různými  
 moduly k výběru
• Jednotlivé pomůcky, které budou dostupné na webu ke stažení

K projektu vzniká souhrnná stránka 
www.vychova-hodnoty.cz/Ludmila-
-1100let, kde jsou již zveřejněny zá-
kladní informace, které budou postupně 
doplňovány.

https://krestanskevanoce.cz/
https://vanoce.vira.cz/
https://deti.vira.cz/kalendar/vanoce nebo https://deti.vira.cz/v-karantene/katecheze-k-tematu/advent-a-vanoce
https://www.vychova-hodnoty.cz/Ludmila-1100let/
https://www.vychova-hodnoty.cz/Ludmila-1100let/


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

Heaher Henningová, Alison Atkinsová: Narodil se Král 
Knížka s odklápěcími obrázky vypráví zábavným způso-
bem příběh prvních Vánoc. Kromě převyprávění populár-
ního biblického příběhu vtahuje kniha dětské čtenáře také 
otázkami, které podněcují pozorovací talent, paměť a uva-

žování o souvislostech děje: Jak daleko je do Betléma? Kdo všechno 
odpočívá v chlévě? Najdeš na obloze hvězdu, která vedla mudrce? Jaké 
dary dostal malý Ježíš? (Předškoláci) Bližší informace ZDE. 

Stormie Omartianová: Vánoční zázrak
Autorka tentokrát opustila své obvyklé téma přímluvných 
modliteb a sepsala dílko, v němž vypráví události Kristova 
narození současným jazykem. Součástí každé kapitolky je 
úryvek z Písma svatého a modlitba. Kniha nás může prová-
zet dobou adventní, ale nabízí se i jako milý vánoční dárek.  
Bližší informace ZDE.

Elias Vella: Ahoj Ježíši, můžeme si popovídat?
Otec Elias Vella se pustil do odvážného experimentu. 
Jak by vypadalo setkání dnešních mladých lidí s Ježíšem? 
Jaká slova by volil Kristus tváří v tvář jejich životnímu pří-
běhu? A jaké odpovědi by měl na složité problémy dnešní 
doby? Variace na evangelium o cestě učedníků do Emauz 
(Lk 24,35–53) se odehrává v jedné běžné restauraci. Pět 

mladých lidí z různých koutů světa spolu mluví o svém životě, když tu 
si k  jejich stolu přisedne neznámý muž s tričkem, na němž svítí nápis 
LÁSKA. Otevřou se mu a poznají v něm Ježíše? Svěří se mu se svými 
radostmi, bolestmi a zraněními? Dojde k proměně jejich srdcí a životů? 
Jedno je jisté: Ježíšovo slovo i podaná ruka platí. (Mládež) Bližší infor-
mace ZDE.

https://www.samuelcz.com/shop/_111119-narodil-se-kral.htm
https://www.samuelcz.com/shop/_111119-narodil-se-kral.htm
https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Vanocni-zazrak.html
https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Vanocni-zazrak.html
https://ikarmel.cz/produkt/ahoj-jezisi-muzeme-si-popovidat
https://ikarmel.cz/produkt/ahoj-jezisi-muzeme-si-popovidat


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 4. a 5. třídu ZŠ, a to katechezi s tématem Cíl – 
Betléma včetně příslušného pracovního listu. Najdete je pod signaturou 
C-3-772, ZDE.

Drobné pomůcky
Archiv našich drobných pomůcek jsme obohatili o 15 luštěnek k té-
matu Advent (ZDE), v polovině prosince můžete sledovat téma Vánoce 
(ZDE), kde přibude přibližně stejný počet luštěnek zahrnující období od 
slavnosti Narození Páně po svátek Křtu Páně. 

Sady plakátů s tématy Panny Marie a Jana Křtitele
Advent a Vánoce jsou samy o sobě jedním velkým příběhem s mnoha 
postavami. Proto jsme aktualizovali pro využití nejen při katechezi dva 
soubory černobílých i barevných plakátů Příběh 
Panny Marie a Příběh Jana Křtitele doplněných 
„čítankou“ s výběrem příslušných biblických textů 
a prezentací. S jejich pomocí lze ilustrovat jed-
notlivé epizody, vyprávět celý příběh nebo jeho 
část, černobílé verze obrázků mohou menším 
dětem posloužit i jako omalovánky, v Příběhu 
Jana Křtitele najdete i hlavní postavy příběhu 
k vystřižení. 
• Příběh Panny Marie (G-6-663, ZDE) 
• Příběh Jana Křtitele (G-4-622, ZDE) 

Katecheze v karanténě na advent a Vánoce
V rámci našeho projektu „Katecheze v karanténě“ jsme připravili nový 
tematický blok „Advent a Vánoce“ ZDE. Vybrali jsme pro vás katecheze, 
luštěnky, videa a další materiály zejména pro děti mladšího školního věku. 
Stránku v průběhu měsíce obohatíme ještě o další podněty a nápady. 

Adventní cesta pod širým nebem
V návaznosti na loni uveřejněný materiál „Adventní cesta ve čtyřech kate-
chezích“ jsme pro letošek připravili jeho upravenou verzi „Adventní cesta 

http://in.apha.cz/file/122905/c-3-772-cil-betlem-dc-04-20-21.pdf
http://in.apha.cz/adks-pomucky-cl-advent
http://in.apha.cz/adks-pomucky-cl-vanoce
http://in.apha.cz/adks-pomucky-gn-maria
http://in.apha.cz/adks-pomucky-gn-postavy
https://deti.vira.cz/v-karantene/katecheze-k-tematu/advent-a-vanoce


pod širým nebem“. (C-2-772, ZDE) Jedná se o podklad pro jednorázové 
setkání, pro něž jsou ze základního materiálu vybrána nejdůležitější té-
mata. Setkání je možno uskutečnit za vhodného počasí i venku – proto by 
tato verze mohla zvláště v současné situaci dobře posloužit!

NOVÉ MATERIÁLY OSTATNÍCH AUTORŮ

Adventní kalendář Daleká cesta do Betléma a Zpěvníček – Adventníček
I pro letošní rok připravila Duha adventní kalendář s vystřihovánkou Bet-
léma a příběhem na každý den o sta-
rém šnekovi, kterého začne někam 
táhnout jeho bolavá nemocná noha 
a on se vydá na cestu. Hádejte kam! 
Ilustrace Janka Baladová, text Anne-
gert Fuchshuber, překlad Marta Ryne-
šová. Náhled kalendáře a objednávky 
ZDE. 
Nakladatelství nabízí zajímavé slevy: 
při odběru nad 10 ks cena 60 Kč/ks + poštovné, při odběru nad 20 ks 
50 Kč/ks + poštovné.
Nejnovější číslo Duhy je pak zpěvníček třinácti adventních písniček – 
těch nejstarších i těch současných s nejjednodušším notovým zápisem 
a akordy a s nahrávkou na webových stránkách www.mojeduha.cz. Bližší 
informace a možnost objednání ZDE. 

Adventní misijní kalendář 2020
Papežské misijní dílo připravilo Adventní misijní kalendář, který provede 
děti adventní dobou od 29. listopadu 
do 24. prosince, kdy budeme slavit Na-
rození Pána Ježíše.
Než děti doputují k vánočním svát-
kům, mohou plnit jednotlivé úkoly 
z kalendáře se svými rodiči, prarodiči, 
vedoucími Misijních klubek, katechety 
a učiteli. Jednotlivá zadání se mohou 
rozvádět a upravovat podle věku dí-
těte a aktuálních možností, které při-

http://in.apha.cz/adks-pomucky-cl-advent
https://petrinum.com/2020-2021/625-adventni-kalendar-2020-daleka-cesta-do-betlema-.html
http://www.mojeduha.cz
https://petrinum.com/2020-2021/629-62021-zpevnicek-adventnicek.html


náší současná situace. Neděle jsou označeny hvězdičkou – i my máme 
zářit pro ostatní jako hvězdy na nebi… 
Dětem zapojeným v Papežském misijním díle dětí připomene kalendář 
i jejich závazky: každodenní modlitbu za děti v misiích a šetření Misijního 
bonbónku (finanční částky za týden v hodnotě jednoho bonbónku).
Autorem kalendáře je výtvarník Tomáš Velzel. Barevnou a černobílou 
verzi kalendáře můžete stahovat ZDE. 

ČT Edu – videa s adventní a vánoční tematikou
V krátkých videích, která jsou rozhodně užitečná i při mimoškolním vy-
užití, se můžete stručně dozvědět něco o obsahu vánočního slavení, ale 
také o lidových tradicích a zvycích, které toto období doprovázejí a nad 
kterými se možná už ani nezamýšlíme.
Z adventních témat vybíráme:
• Rorátní mše ZDE
• Svatá Barbora ZDE
• Svatá Lucie ZDE
• Svatý Mikuláš ZDE

Pro vánoční okruh můžete využít následující tituly: 
• Vánoční příběh o narození Ježíše Krista ZDE 
• Proč se slaví Vánoce? ZDE 
• Ježíšek ZDE 
• Tři králové ZDE

Vánoční novinky z Brněnské tiskové misie
I v letošním roce Brněnská tisková misie nabízí několik nových materi-
álů pro využití doma i při katechezi, 
a zároveň i dotisky starších oblíbených 
titulů. Využijte je třeba i jako malé vá-
noční dárky – najdete zde několik ma-
lých papírových betlémů, netradičních 
vánočních přání i materiály, které je 
možné si samostatně dotvořit. Celou 
nabídku najdete ZDE.

https://www.missio.cz/aktuality/adventni-misijni-kalendar-2020/
https://edu.ceskatelevize.cz/roratni-mse-5e441eebd76ace2c451de051
https://edu.ceskatelevize.cz/svata-barbora-5e441eead76ace2c451de03f
https://edu.ceskatelevize.cz/svata-lucie-5e441eead76ace2c451de043
https://edu.ceskatelevize.cz/svaty-mikulas-5e441ee9d76ace2c451de02e
https://edu.ceskatelevize.cz/video/684-vanocni-pribeh-o-narozeni-jezise-krista
https://edu.ceskatelevize.cz/video/352-proc-se-slavi-vanoce
https://edu.ceskatelevize.cz/video/3198-jezisek
https://edu.ceskatelevize.cz/video/2552-tri-kralove
https://www.btm.cz/poselstvi-vanoc/


Na večerní vlně 
Salesiáni z Brna – Žabovřesk zahájili vysílání pro mladé, kteří jsou s nimi 
v této specifické době propojeni… jakkoliv. Cílovou skupinou jsou mladí 
mezi 15–25 lety (dolní věková hranice je mírně pohyblivá) a „večerní 
vlna“ jim nabízí možnost, aby toto období „karantén a lockdownů“ využili 
pro sebe a svůj růst. Vysílání je dostupné na Youtube – kanál Salesiáni 
Žabovřesky ZDE.

Dotisk metodiky Dnes budu tvým hostem
Kartuziánské nakladatelství vydalo aktuálně dotisk meto-
diky pro přípravu dětí mladšího školního věku ke svátosti 
smíření a svátosti eucharistie Dnes budu tvým hostem. Text 
zůstal totožný jako v prvním vydání, vazba je změněna na 

šitý a lepený formát V4, a je tedy odolná i při častém používání. Velké 
odsazení textu dovoluje i bezproblémové kopírování dopisů rodičům.
Cena metodiky je 290 Kč včetně DPH, objednávat ji můžete na e-mailu 
jirkabrauner@gmail.com, na adrese nakladatelství Kartouzská 6, 612 00 
Brno, případně v distribuci e-shopu ZDE.

Velký biblický kvíz 
Nakladatelství Tim 2,2 připravilo velký biblický kvíz s celkem 383 otáz-
kami! Můžete z něj vytvářet hru pro celou rodinu, probrat každý den 
jednu otázku nebo vytvořit velkou soutěž pro děti z vaší skupiny. Určitě 
budete mít ještě další nápady! Kvíz má tři úrovně: snadnou, střední a ob-
tížnou. Kvíz můžete stahovat ZDE.  

https://www.youtube.com/channel/UCuJNbGoN-mvWV3ipM6P8c3g
https://petrinum.com/svatosti/79-dnes-budu-tvym-hostem-metodika.html
mailto:jirkabrauner@gmail.com
https://petrinum.com/
https://soubory.timdvadva.cz/Darek/Velky-biblicky-kviz.pdf


AKCE A POZVÁNKY
Podcast Vox verbi
17. listopadu 2020 spustily sestry Paulínky VOX VERBI, podcast vě-

epizody na každý den budou zaměřené na adventní liturgická čtení. Ne-
nechte si letošní advent proplynout mezi prsty! Rozjeďte ho s námi 
a hlavně s Božím slovem – se Slovem s velkým S. 

Adventní prolom 2020 
Platforma Liturgie.cz zve každou středu od 25. 11. do 16. 12. 2020 od 
20.00 na on-line „bytový seminář“ Prolom do adventních nedělí věnovaný 
liturgii jednotlivých adventních nedělí. Smyslem cyklu je lépe porozumět 
tomuto liturgickému období a prakticky se připravit na slavení neděle. 
Každé setkání trvá 45–50 minut a je tvořeno dvěma minipřednáškami 

novaný Slovu s velkým S. Najdete jej 
na Google Podcasts, Apple Podcasts, 
Spotify i na dalších platformách (např. 
Breaker, Pocket Casts nebo Radi-
oPublic). 
Po dvou úvodních epizodách, které 
budou publikovány v týdenním inter-
valu, se spustí každodenní adventní 
seriál.  Přihlaste se již nyní k odběru 
podcastových epizod na platformě, 
kterou používáte. Několikaminutové 

o liturgii a biblických čteních a prosto-
rem na dotazy. K účasti není nutné se 
hlásit předem. 
Podrobnosti a odkazy k připojení (vždy 
10 minut před zahájením semináře) 
ZDE. 

Seminář Základy teologie manželství nejen pro ty, 
kdo připravují snoubence
Pastorační středisko – Centrum pro rodinu srdečně zve na seminář Zá-
klady teologie manželství (nejen) pro ty, kdo připravují snoubence. V pří-
padě, že ještě nebude možné se setkávat, proběhne program distanční 
formou.

http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/adventni-prolom-2020


Seminář se koná v sobotu 23. ledna 2021 od 10.00 do 15.00 v kostele 
sv. Vojtěcha, Kolejní ul. č. 4, Praha 6 – Dejvice. 
Přednáší doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
Bližší informace a přihlášky ZDE.

Naději, kterou přináší novorozený Kníže pokoje
přejí Lenka a David

vaše Katechetické středisko

Foto: Tomáš Cigánek OFS ‒ Člověk a víra (str. 3); Lucie Horníková ‒ Člověk a víra (str. 10); P. Vojtěch Kodet, O.Carm. 
(str. 1, 2); Stanislav Pospíšil ‒ Člověk a víra (str. 8)

http://www.apha.cz/2020/cpr-novinky/zaklady-teologie-manzelstvi-nejen-pro-ty-kdo-pripravuji-snoubence
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