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

Ježíš jde cestou proroků: představuje se tak, jak bychom to od něj če-
kali. Ti, kdo hledají zázraky, ti, kdo hledají nové pocity, intimní zážitky, 
podivné věci; ti, kdo hledají víru tvořenou mocí a vnějšími znameními, ti 
všichni ho nenajdou. Najdou ho jen ti, kdo přijmou jeho způsoby a vý-
zvy, a to bez stížností a bez podezírání. Ježíš vás žádá, abyste ho přijali 
v každodenní realitě, kterou žijete; v dnešní církvi, jaká je; v těch, kteří 
jsou vám každý den blízcí; v konkrétních potřebných, v problémech vaší 
rodiny, v rodičích, dětech, prarodičích. 
A jsme vstřícní, nebo se podobáme těm, kteří si mysleli, že o něm vědí 
všechno? „Studoval jsem teologii, absolvoval jsem katechetický kurz... 
Vím o Ježíši všechno!“ Nebuď hloupý, neznáš Ježíše. Možná si po to-
lika letech, kdy jsme věřící, myslíme, 
že Pána dobře známe. Rizikem je ale 
zvyknout si na to. A jak si na to zvyk-
neme? Tím, že se uzavíráme před jeho 
novostí, před okamžikem, kdy zaklepe 
na vaše dveře a řekne vám něco no-
vého. Místo toho Pán žádá otevřenou 
mysl a prosté srdce. A když má člověk 
otevřenou mysl a prosté srdce, může 
být překvapen. Pán nás vždy překvapí, 
v tom je krása setkání s Ježíšem. Kéž 
nám Panna Maria, vzor pokory a pří-
stupnosti, ukáže cestu, jak přijmout 
Ježíše.
(Z papežovy promluvy před nedělní polední modlit-
bou Anděl Páně 30. ledna 2022, https://www.vati-
cannews.va/cs.html)

https://www.vaticannews.va/cs.html
https://www.vaticannews.va/cs.html


AKTUALITY
JARNÍ FORMAČNÍ DEN PRO KATECHETY
Stále počítáme s tím, že se s vámi setkáme dne 19. února 2022 od 9:00 
do 15:30. Tématem bude Využití videa v katechezi a jeho tvorba a uví-
táme milého hosta, P. Romana Vlka, který stojí za známým cyklem Vlčí 
doupě!
Začínáme mší svatou, pokračujeme hlavním tématem „Know how – z Vl-
čího doupěte –  aneb jak tvořit videa!“ a končíme odpoledními semináři.
Přihlášky (do 15. února) a bližší informace na ZDE.
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ!

SEMINÁŘ HLUBŠÍ SETKÁNÍ S BIBLICKÝM PŘÍBĚHEM POMOCÍ 
DRAMATICKÝCH METOD
Na tento celodenní seminář se můžete přihlašovat do 20. února. 
Setkáme se v něm známým podobenstvím O marnotratném synu, o kte-
rém si často myslíme, že jej známe. Zkusíme se s ním hlouběji setkat 
metodami biblické dramatiky, což není úplně totéž co bibliodrama ani 
bibliolog (o rozdílech v těchto pojmech si též něco řekneme). 
Termín: 26. února 2022 (přesný čas sdělíme přihlášeným před konáním 
semináře)
Místo: Kostel sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6 
Lektor: s. Angelika Pintířová SCB
Přihlášky ZDE.

https://katechete.apha.cz/novinky/formacni-den-pro-katechety1
https://katechete.apha.cz/novinky/seminar-dramatickych-metod-pro-katechezi


WORKSHOP ZTRACENÁ (OVCE)
Srdečně zveme na postní víkend v ji-
ném, atypickém a zážitkovém for-
mátu, než na jaký jsme zvyklí. Přijeďte 
se (možná) ztratit a (trochu) nalézt!
Víkendový sebezkušenostní kurz, zamě-
řený na témata cesty, služby a vlastní 
hodnoty. Budeme trávit čas s ovcemi 
a ručně zpracovávat ovčí vlnu. Práce 
se spojí s příběhem o islandském pastýři, který v horách hledá ztracené 
ovce. Práce kopíruje příběh, příběh kopíruje práci. V jednotlivých fázích 
se mlčí, rozjímá, čte, sdílí, vypráví.
Termíny (vždy od pátečního večera do nedělního odpoledne): 
• 25.–27. března 2022
• 1.–3. dubna 2022
Místo: Areál Kláštera Roudnice, především na zahradě, od pátečního 
večera do nedělního odpoledne.
Lektoři: Lenka Jeřábková a Zuzana Horáková
Bližší informace a přihlašovací formulář ZDE.  

WORKSHOP K NOCI KOSTELŮ
Workshop se koná 3. března 2022 (čtvrtek) od 19:00 v sále Pastorač-
ního střediska (kostel sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6). Přihlášky přijí-
máme do 28. února 2022 ZDE. 
Letos se v tomto workshopu zaměříme zvláště na symboly, které jsou 
kostelu a duchovnímu životu blízké. V druhé části využijeme obrazy Jana 
Hrubého pro představení duchovní roviny toho, co se v kostele modli-
tebně odehrává. Také nás tentokrát budou více zajímat jednotlivé části 
kostela a jejich smysl.

NOC KOSTELŮ 2022
Srdečně vás zveme k zapojení do le-
tošní Noci kostelů, která v letošním 
roce připadá na pátek 10. června. Opět 
se nabízí možnost přípravy vhodného 
programu a účasti na této akci. Jako 
v  minulých letech je třeba, aby du-
chovní správce nahlásil své kostely na 

https://farnostroudnice.cz/ztracena/
https://katechete.apha.cz/novinky/workshop-k-noci-kostelu


centrálním webu Noci kostelů (ZDE), a to do 20. března, pokud má být 
program konkrétního kostela uveřejněn v brožuře. Dotazy v naší diecézi 
zasílejte na e-mail Nockostelu.Praha@apha.cz. S přípravou katecheticky 
zaměřených programů vám samozřejmě rádi poradíme a případně po-
můžeme.

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

Marka Míková, Jakub Bachorík: Kluk v ohni
Příběh desetiletého Franty, který se těžce popálil při 
snaze uhasit požár, ukazuje dětem, že v každé těžké situ-
aci je potřeba hledat naději. Kniha z pera české spisova-
telky, hudebnice, herečky a loutkoherečky Marky Míkové 

založený na skutečné události s živými, barevnými obrázky mladého vý-
tvarníka Jakuba Bachoríka může být inspirací pro kluky a holky, kteří čelí 
životním výzvám, ať už jsou to neshody se spolužáky nebo boj s těžkou 
nemocí či následky úrazu. Pro čtenáře od 8 let. (Mladší školní věk) Bližší 
informace ZDE.

Edmond Prochain: Trdliel v kanceláři zázraků
Trdliel, anděl strážný malého Aleše, má další problém, 
musí se vypravit do nebeské kanceláře zázraků, aby tam 
orodoval za Alešovy rodiče. Jak to tam funguje a jak an-
dílek pochodí..., to se dozvíte v této knížce.  Příběh volně 
navazuje na první díl série, který vyšel pod názvem Anděl 
strážný jde do školy (Předškoláci, mladší školní věk). Bližší 

informace ZDE.

Servais Pinckaers: Cesta za štěstím 
„Všichni chceme šťastně žít, o tom není pochyb,“ říká svatý 
Augustin. Co je však pravé štěstí a kde ho hledat? Autor 
této knihy nás uvádí na cestu za štěstím – je to cesta 
evangelia, cesta, kterou nám ukázal sám Bůh v Horském 
kázání, cesta blahoslavenství. V blahoslavenství nacházíme 
veškeré problémy, jež hýbají naším světem. Blahoslavenství 

jsou shrnutím lidského života s jeho radostmi a starostmi a přitom ten 

https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Trdliel-v-kancelari-zazraku.html
https://eshop.cestadomu.cz/kluk-v-ohni-marka-mikova--jakub-bachorik/
https://www.nockostelu.cz/prihlaskakostely
mailto:Nockostelu.Praha@apha.cz
https://eshop.cestadomu.cz/kluk-v-ohni-marka-mikova--jakub-bachorik/
https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Trdliel-v-kancelari-zazraku.html
https://krystal.op.cz/novinky-2/cesta-za-stestim/


život stavějí do světla Kristova slova, které nás přichází osvítit „díky 
slitovnosti našeho Boha, s níž nás navštívil Vycházející z výsosti, aby 
zazářil na ty, kdo přebývají v temnotě a stínu smrti, a vedl naše kroky po 
cestě pokoje“ (Lk 1, 78–79). (Dospělí) Bližší informace ZDE.

NAŠE NOVÉ MATERIÁLY

V první polovině února zveřejníme nový osmidílný cyklus pomůcek Na-
plněný život z italského časopisu Dossier Catechista, který je určen pro 
starší děti prvního stupně (4. a 5. třída). V jednotlivých katechezích 
najdete např. povzbuzení dětí k životu s Bohem; nový pohled na vánoční 
události; vysvětlení jednotlivých částí modlitby Páně; příběhy těch, kteří 
už s Bohem prožili šťastný život, ale i nové výzvy, které před děti klade 
tato doba. To vše může napomoci tomu, aby i dnes evangelium – dobrá 
zpráva mohlo dospět tam, kde ho ještě neznají. 
Cyklus najdete ZDE.
Pro postní dobu připravujeme rovněž novou sadu luštěnek Svátost smí-
ření a Trůn moudrosti k nedělním čtením postní doby cyklu C. 

Příprava katechezí pro postní dobu
Nezapomeňte si včas obstarat potřebné pomůcky pro tematické kate-
cheze na postní dobu, která letos začíná 2. března. Výběr pomůcek 
a materiálů najdete na našich webových stránkách ZDE, kdy můžete 
využít klíčová slova „půst“, „doba postní“, „Popeleční středa“ apod.; uži-
tečné pro vás mohou být i weby ZDE nebo ZDE. Poradit se a vybrat si 
knihy nebo další pomůcky můžete též osobně na našem středisku.

https://krystal.op.cz/novinky-2/cesta-za-stestim/
https://katechete.apha.cz/materialy/cykly-pomucek/naplneny-zivot
https://katechete.apha.cz/
https://deti.vira.cz/kalendar/postni-doba
https://www.pastorace.cz/Rejstrik-vecny/Postni-doba.html


NOVÉ MATERIÁLY OSTATNÍCH AUTORŮ

Postní aktivita „Dovolme Božímu království, aby se přiblížilo“
Katechetické a pedagogické centrum olomoucké arcidiecéze připravilo 
jako každý rok novou postní aktivitu. Ta je letos určena všem dospělým 
(jednotlivcům, rodinám, společenství) ve farnosti. Je vedena v duchu 
čtyř základních úkolů církve:
• DIAKONIA (SLUŽBA) – Boží království uskutečňované v lásce 

a konkrétní bratrské službě ostatním
• KOINONIA (SPOLEČENSTVÍ) – Boží království prožívané v bratr-

ských vztazích s ostatními
• MARTYRIA (SVĚDECTVÍ) – Boží království oznamované hlásáním 

evangelia o spáse
• LITURGIA (BOHOSLUŽBA) – Boží království důstojně slavené

Na každý postní týden je k dispozici kartička s náměty 
k přemýšlení a sebereflexi. Tyto náměty pak mohou vést 
k výzvám a následně ke konkrétním krokům, jak je rea-
lizovat ať už v postní době, nebo v následujících dnech, 
měsících, letech… Na zadní straně kartičky je prostor pro 
vlastní poznámky, inspiraci, předsevzetí, nápady, myš-
lenky… Z námětů můžete vybírat dle svých potřeb, můžete 

se věnovat jen jednomu, nebo vybrat ty, které vás oslovily a cítíte, že by 
bylo dobré se nad nimi zamyslet. Bližší informace ZDE.

Malý průvodce postní dobou
Brněnské Diecézní katechetické centrum připravuje již tra-
dičního Malého průvodce postní dobou. Objednávat ho je 
možné přes tento formulář: ZDE.  
Malý průvodce postní dobou je sešitek ve formátu A6. Pro 
každý všední den je nabídnut citát z Bible a krátký duchovní 

impuls inspirovaný slovy papeže Františka. Krátká zamyšlení u jednotli-
vých nedělí připravili vzhledem k 245. výročí založení brněnské diecéze ně-
kteří kněží s křestním jménem Petr nebo Pavel. Cena je 5 Kč/ks. Kontakt 
pro dotazy: 533 033 247 nebo kc.brno@biskupstvi.cz.

Lapbook „Půst a Velikonoce“
Připomínáme i letos oblíbený lapbook z dílny Katechetického centra os-
travsko-opavské diecéze, který najdete na stránkách www.metodickein-

https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2022/01/24/postni-doba-dovolme-bozimu-kralovstvi-aby-se-priblizilo/
https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2022/01/24/postni-doba-dovolme-bozimu-kralovstvi-aby-se-priblizilo/
https://kc.biskupstvi.cz/objednavka-brozury-maly-pruvodce-postni-dobou-2022/
https://kc.biskupstvi.cz/objednavka-brozury-maly-pruvodce-postni-dobou-2022/
mailto:kc.brno@biskupstvi.cz
mailto:kc.brno@biskupstvi.cz
http://www.metodickeinspirace.cz


Foto: Ivana Bužková ‒ Člověk a víra (str. 3); Jan Hubáček ‒ Člověk 
a víra (str. 4); P. Vojtěch Kodet, O.Carm. (str. 1); Martina Mošťko-
vá ‒ Člověk a víra (str. 5)

spirace.cz. V případě zájmu napište na kpc@doo.cz, cena materiálů je 
50 Kč. Inspirujte se ale i na jejich stránkách pomůckami pro postní dobu.

Časopis Duha na postní dobu
V tomto školním roce se v postní době 
můžeme v časopisu Duha těšit na ná-
sledující témata:
• Popeleční středa, 
• Postní doba a svátost smíření 
• Postavy Svatého týdne (vystřiho-

vánka)
Získat můžete rovněž i některé tematické balíčky: 
• Postní doba a Velikonoce – 15 opravdu archivních čísel ZDE
• Postní polévka – balíček 4 čísel ZDE
• Jen postní doba – 6 čísel z posledních ročníků ZDE
Další informace ZDE. 

ČT Edu na postní dobu
K tomuto období můžete využít například krátké video s informacemi 
o Popeleční středě z cyklu Naše tradice (ZDE), z biblických témat pak 
například video z cyklu Biblická pátrání na téma Ježíšovo pokušení na 
poušti (ZDE).

Lapbook Co víš o Bibli
Nové číslo časopisu Duha (10, 2021/2022) má rovněž 
podobu lapbooku. Ve složce formátu A4 najdete základní 
znalosti o Bibli ideálně pro děti ve 4. a 5. třídě na osmi 
barevných listech.
Pokud si chcete doma nebo v hodině náboženství procvičit 

a utřídit znalosti o Bibli, řekněte si: Co se nevejde do hlavy, vejde se 
do lapbooku – složky, do které si děti mohou samy dostříhat, dolepit 
a doplňovat informace tak, aby z nich vznikl sumář k opakování nebo 
k procvičování základních znalostí. 
Bližší informace a možnost objednání ZDE. 

https://petrinum.com/20212022/704-102022-lapbook-co-vis-o-bibli.html
http://www.metodickeinspirace.cz
mailto:kpc@doo.cz
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