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

Neuzavírejme se před novotou, kterou chce Bůh vnést do našeho života! 
Často jsme unavení, zklamaní, sklíčení, pociťujeme tíži svých hříchů, 
napadá nás, že to nezvládneme. Neuzavírejme se do sebe, neztrácejme 
důvěru, nikdy se nevzdávejme. Neexistují situace, které by Bůh nemohl 
změnit, pokud se Mu otevřeme.
Ježíš není někdo mrtvý, byl vzkříšen, je Živoucí. Nevrátil se jednoduše do 
života, ale sám je životem, protože je Synem Božím, který je živý. Ježíš 
už není v minulém čase, žije v přítomnosti a je nakročen do budoucnosti, 
je věčným „dneškem“ Boha. Takto se Boží novota nám všem: jako vítěz-
ství nad hříchem, nad zlem, nad smrtí, nad vším, co život svírá a činí jeho 
tvář méně lidskou. Kolikrát jen potřebujeme, aby nám Láska řekla: proč 
hledáte živého mezi mrtvými? Problémy, starosti všech dní nás sklánějí 
k tomu, abychom se uzavírali do sebe, do smutku a hořkosti… a tam je 
smrt. Nehledejme mezi mrtvými Toho, který je živ!

(Homilie papeže Františka z velikonoční vigilie 2013)



AKTUALITY
SEMINÁŘ VIDEO V KATECHEZI
Srdečně zveme na metodické setkání, které mělo být původně seminářem 
v rámci Formačního dne pro katechety, rozhodli jsme se ho však nabíd-
nout všem katechetům a učitelům náboženství. Uskuteční se 26. dubna 
2022 od 18:00 do 20:00 v našem středisku (Thákurova 3, Praha 6), 
případně v jiném prostoru v budově.
Během workshopu se např. dozvíte jak vhodné video najít, z jakých 
druhů je možné nebo vhodné vybírat, jak videa do hodin zařadit a jak na 
ně navazovat; následovat budou praktické ukázky a konkrétní vytváření 
katecheze s videem.
Přihlášky do 24. dubna 2022 ZDE. 

DOKUMENT PRO NÁBOŽENSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ 
V ČESKÉ REPUBLICE 
Katechetická sekce ČBK na základě projektu Obnova katecheze a nábo-
ženského  vzdělávání v České republice připravila ve spolupráci s diecé-
zními katechetickými centry rámcový 
program pro evangelizaci a  syste-
matickou katechezi dětí školního 
věku. Tento program lze realizovat ve 
školním prostředí nebo ve farnostech, 
podle zvolené strategie jednotlivých 
diecézí a farností. Byl připravován 
s ohledem na aktuální Rámcový vzdě-
lávací program pro základní vzdělávání 
vydaným MŠMT. Zohledňuje také 
nejnovější církevní dokumenty v této 
oblasti. 
Dokument je k dispozici v elektronické 
verzi ZDE. 
Pro katechety a učitele náboženství 
plánujeme seminář, jak dokument 
využívat při práci ve farnostech i ve 
školách.

https://katechete.apha.cz/novinky/seminar-video-v-katechezi
https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/297_00297/45-dokument-pro-nabozenske-vzdelavani-deti-v-cr.pdf


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

Jean Druel: Na Boží cestu
Rozsahem nevelká kniha skrývá překvapivě přesné, zcela 
upřímné a naprosto současné postřehy o spiritualitě pro 
moderního člověka. Provádí čtenáře třemi stupni vztahu 
s Bohem, od prvních záchvěvů zájmu o duchovní život po 
svobodný a milosrdný nadhled nad svým životem a celý 
světem, který dává skutečná Boží blízkost. Autor, domini-

Rebecca St. James – Nancy Rue: Milosrdná jizva 
Kniha oslovuje především mladé čtenáře, kteří se potýkají 
se zraněností v oblasti sebepřijetí a vztahů. Má potenciál 
stát se „povinnou četbou“ pro všechny, jimž na mladých 
lidech s problémy záleží a snaží se je podpořit, ať už jde 
o rodiče, učitele, kamarády, psychology nebo sociální pra-
covníky. (Mládež)  Bližší informace ZDE.

Aleš Opatrný: Křest  
Drobná příručka pomůže rodičům a kmotrům představit 
si, co znamená křest dítěte pro jeho život a jeho vztahy. 
Seznamujeme se s tím, co si od křtu lze slibovat, co čeká 

na rodiče a přítomné při obřadu křtu a co je třeba zařídit, abychom 
se vyhnuli zbytečnému stresu. Křest je základem pro jedinečný vztah 
Boha k člověku a člověka k Bohu. Tato publikace poodhaluje smysl křtu 
a vlídně k němu zve. Nenahrazuje osobní setkání rodičů s křtícím knězem 
či jáhnem, ale jejich přípravu určitě usnadní. (Dospělí, katecheté) Bližší 
informace ZDE.

kánský kněz žijící v Káhiře, napsal knihu pro ty, kdo přemýšlejí o životě, 
víře, lásce i zlu, ale nemají na to moc času. Pro ty, kdo se bojí hotových 
odpovědí, ale nechtějí žít ve zmatku a nejistotě. Pro ty, které spíš ot-
rávilo to, co dosud o víře četli, ale přesto v ní už udělali první krůčky. 
Všem takovým může být tato kniha první pomocí na „boží cestě“, která 
vede k opravdovému životu s Bohem. (Mládež, dospělí, katechumeni, 
hledající) Bližší informace ZDE.

https://obchod.portal.cz/spiritualita/na-bozi-cestu/
https://eshop.cirkev.cz/knihy/krest_10788
https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Milosrdna-jizva.html
https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Milosrdna-jizva.html
https://eshop.cirkev.cz/knihy/krest_10788
https://obchod.portal.cz/spiritualita/na-bozi-cestu/


NAŠE NOVÉ MATERIÁLY

Osmidílná sada katechezí Ježíš nás vede 
Cyklus jsme opět převzali z italského časopisu Dossier Catechista. Jeho 
autor Raimondo Pierfortunato ve svých katechezích pro děti ve věku 
11–13 let přibližuje následující témata:
• některé důležité aspekty Božího 

působení v našem životě: povolání, 
záchranu a odpuštění,

• základy našeho slavení: vánoční 
a velikonoční události,

• Písmo svaté a misijní povolání.
Celou sérii najdete v průběhu dubna na 
našich webových stránkách.

Připravujeme rovněž první část nové sady luštěnek na téma Bible.
Ve Svatém týdnu zveřejníme rovněž nový díl kvízové hry Trůn moudrosti, 
a to pro čtení na dobu velikonoční cyklu C

NOVÉ MATERIÁLY OSTATNÍCH AUTORŮ

Velikonoční aktivita Učíme se vděčnosti 
Tento jednoduchý program připravilo Katechetické centrum v Olomouci. 
Jejím cílem je, abychom si společně uvědomili, že slavením velikonočního 
tridua nekončí čas, kdy je třeba pracovat na sobě a svém vztahu s Bo-
hem, a abychom ještě hlouběji prožili velikost Božího obdarování pro 
každého z nás. Aktivita je vhodná pro děti i dospělé a lze ji realizovat 
samostatně, v rodině i ve skupině.
Metodiku a podklady najdete ZDE. 

Časopis Duha pro letošní Velikonoce
Letošní velikonoční svátky budou možná jiné. V okolí mnoha z nás žijí 

maminky s dětmi, které utekly před válkou. Je známo, že 
Ukrajina je religiózním národem a že Velikonoce patří k nej-
významnějším svátkům. Redakce Duhy proto připravila dvě 
čísla, která by mohla být pozitivním signálem o vzájemné 
blízkosti. 

https://petrinum.com/20212022/720-142022-pribeh-svateho-tydne-vystrihovanka.html
https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2022/02/11/velikonocni-aktivita-ucime-se-vdecnosti/


• Jedná se o vystřihovánku Příběh Svatého týdne s minimem textu, 
která umožní aktualizovat události Velikonoc a může se stát příleži-
tostí k setkání. Objednat jej můžete ZDE.

• Druhé je číslo, ve kterém jsme se zeptali dvou českých a dvou ukra-
jinských dětí, jak slaví Velikonoce. Číslo je dvojjazyčné a slibujeme si, 
že přispěje ke vzájemnému přiblížení se. Objednat jej můžete ZDE. 

Ze starších čísel doporučujeme Duhu č. 15 (2019/2020) – vystřihovánku 
se šesti událostmi, které se staly u Ježíšova hrobu. Můžete si ji prohléd-
nout a objednat ZDE.

Podcast O Třech ve třech
Upozorňujeme na nový dominikánský podcast (nejen) pro 
mládež! Každý díl je postaven na zhruba dvacetiminuto-
vém rozhovoru tří lidí o věcech víry, tedy o Nejsvětější Tro-
jici. Dva moderátoři si předem připravují otázky vycházející 

z Apoštolského vyznání víry. Bratr dominikán zná téma dílu dopředu, ale 
otázky nikoliv, a tak nezřídka bývá lehce zaskočen.
Na otázky odpovídají dominikáni Filip a Hyacint z pražského kláštera 
u kostela sv. Jiljí. Ačkoliv jsou každý jiný, odpovídají na všechny otázky 
jako opravdoví bratři kazatelé, jak sami uslyšíte. Otázky kladou Anička, 
Klárka, Honza a Matouš, čtveřice, která se účastní mnohých domini-
kánských akcí pro mladé. Všichni studují, ale každý něco jiného, což se 
odráží i na pestrosti kladených otázek. 
Zpětnou vazbu, připomínky a třeba i otázky, které by měly v podcastu 
zaznít, můžete psát na emailovou adresu o3v3@op.cz.
Podcast najdete ZDE.

https://eshop.ecmise.cz/produkt/uzasny-buh-100-povidani-o-bohu-a-o-vede/
https://petrinum.com/20212022/720-142022-pribeh-svateho-tydne-vystrihovanka.html
https://petrinum.com/20212022/721-152022-pokoj-vammip-bam.html
https://petrinum.com/20192020/549-152020-jezisovo-vzkriseni-udalosti-u-hrobu.html
mailto:o3v3@op.cz
https://open.spotify.com/show/4uN1N9epzyQSEorZezq8QN


AKCE A POZVÁNKY
Fórum náboženského vzdělávání DIGITALIZACE?!
Katedra pedagogiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity pořádá toto 
setkání dne 25. dubna 2022 od 9:00 do 16:30. Garantem setkání je To-
máš C. Havel, Dr. theol.
Program: 
• PRO ORIENTACI 

Digitální suverenita a náboženské vzdělávání (Prof. Dr. Konstantin 
Lindner, náboženský pedagog, Bamberg)

• PRO PŘIPOMENUTÍ 
HistoryLab: didaktický úvod aneb na co si dát pozor (Doc. Kamil 
Činátl, Ph. D., historik a didaktik dějepisu, FF UK, ÚSTR)
Badatelské učení, náboženská gramatika a HistoryLab (Doc. Ludmila 
Muchová, Ph. D., náboženský pedagog, TF JU)

• PRO PRAXI 
Náměty a inspirace pro GodLab… TeoLab…? První kroky (Eva Muro-
ňová, Ph. D., didaktička náboženství, PF JU)

Bližší informace ZDE, přihlášky: thavel@tf.jcu.cz

Letní škola Božího slova 
Katechetické centrum Olomouc srdečně zve na čtyřdenní setkání na 
téma Buď, kým jsi: Boží lid. Přijeďte objevit sebe jako součást Božího 
lidu (církve, farnosti), který nese zodpovědnost za vlastní růst a proměnu 
světa.
Setkání se koná v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci ve 
dnech 20.–23. července 2022. Přednášejícími jsou P. Josef Mikulášek 
a P. Jan Liška. Bližší informace včetně programu a online přihlášky ZDE.

https://web.tf.jcu.cz/o-fakulte/kalendar-akci-cs
mailto:thavel@tf.jcu.cz
https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2022/01/24/letni-skola-boziho-slova-2022/


Letní škola liturgiky
Liturgie.cz ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity 
Karlovy a Želivským klášterem srdečně zve všechny zájemce z řad kněží, 
jáhnů a laiků na Letní školu liturgiky 2022, která se v klášteře v Želivě 
bude konat 12.–17. července 2022. Letošním tématem je Liturgie a čas. 
Bližší informace a přihlášky ZDE.

Liturgie města Říma pro mládež
Liturgie.cz ve spolupráci s Papežskou 
kolejí Nepomucenum i v letošním roce 
pořádají týden ve Věčném městě pro 
mladé lidi 18–25 let. Co mladé čeká? 
Společná zpívaná modlitba hodin, 
přednášky o liturgii přímo v římských 
památkách, prostor pro osobní volno, 
mše svaté v hlavních bazilikách, skupinky a setkání s římskými hosty.
Pobyt se koná 21.–26. srpna 2022. Podrobné informace a přihlášky 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 

Foto: Jarmila Fussová ‒ Člověk a víra (str. 2); Vojtěch Hlávka 
‒ Člověk a víra (str. 4); P. Vojtěch Kodet, O.Carm. (str. 1); Mi-
roslav Novotný ‒ Člověk a víra (str. 7); Zbyněk Šišpera ‒ Člověk 
a víra (str. 6)

již 17. 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 2022 na adresu 
Výtvarná soutěž – Velehrad 2022, Arcibiskupství olomoucké, Centrum 
pro katechezi, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc. Podrobné informace 
naleznete ZDE nebo na přiloženém letáku.

http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/letni-skola-liturgiky-2022
http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/liturgie-mesta-rima-pro-mladez-1
http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/cestou-dvou-bratri-vytvarna-soutez
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