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

Pánovo slovo nelze přijímat jako jakoukoli jinou zprávu. Slovo Páně je 
třeba opakovat, osvojovat si je a uchovávat. Boží slovo v nás musí re-
zonovat, mít ozvěnu a doznívat. Když se tato vnitřní ozvěna opakuje, 
znamená to, že Pán přebývá v našem srdci. 
Pán nehledá ani tak zkušené komentátory Písma, jako spíše poddajná 
srdce, která se přijetím jeho Slova nechají vnitřně proměnit. Proto je 
tak důležité seznámit se s evangeliem, mít ho stále po ruce, číst ho 
znovu a znovu, nadchnout se pro něj. Když to děláme, Ježíš, Otcovo 
Slovo, vstupuje do našich srdcí, stává se nám blízkým a my v něm přiná-
šíme ovoce. Pak evangelium nezůstane mrtvou literou v šuplíku našeho 
srdce, protože Duch svatý způsobí, že v nás semeno tohoto Slova vzklíčí. 
A Boží slovo působí, je stále v pohybu, je živé a účinné (srov. Žid 4,12). 
Každý z nás se tak může stát živým „překladem“, odlišným a originálním. 
Ne opakování, ale živý „překlad“ jediného Slova lásky, které nám Bůh 
dává. Vidíme to například na životech svatých: nikdo není stejný jako 
druhý, všichni jsou různí, ale všichni mají společné Boží slovo.

(Papež František, promluva před modlitbou Anděl Páně, 31. října 2021)



AKTUALITY
SYNODA 2021–2023 V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI
O víkendu 9.–10. října 2021 zahájil papež František dvouletý celosvětový 
synodální proces (doslova „společnou cestu“ laiků, duchovních a papeže). 
Cílem procesu je zapojit všechny po-
křtěné katolíky a skrze naslouchání li-
dem a Duchu Svatému vyjádřit názory 
i podněty k rozvoji církve. 
I v naší diecézi společná práce už za-
číná. Podněty k ní můžete získat na 
diecézní webové stránce ZDE, kde na-
jdete odkazy na videa, články a další 
materiály, které můžete k práci využít. 
Doporučujeme zejména sekci Základní 
dokumenty a materiály a dále sekci Vi-
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dea, kde najdete nejen záznam konference, která proběhla na KTF UK, 
ale také tři krátká videa, která vás do procesu synodality uvedou.
Čerstvou novinkou je návod, jak pracovat v synodální skupince, který 
najdete ZDE. 

KURZ LITURGICKÁ VÝCHOVA V KATECHEZI
Pro další formaci doporučujeme kurz, který proběhne v letním semestru na 
Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Uvádí do konceptu litur-
gické výchovy, který počítá s celoživotním vzděláváním v této oblasti. Je 
určen kněžím, katechetům a dalším spolupracovníkům v pastoraci. Jeho 
účelem je nabídnout přístupy i konkrétní didaktické materiály pro liturgic-
kou výchovu dětí, mladých lidí a dospělých, a to nejen v souvislosti s pří-
pravou ke slavení iniciačních svátostí. Kurz bude probíhat z menší části 
formou přednášek, z větší části formou praktických ukázek a workshopů.
Garant a vyučující:
• ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. (KTF UK Praha)
• Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD. (CMTF UP Olomouc)
Počet hodin: 32 (čtyři setkání)
Termíny výuky (soboty):
• 12. března 2022
• 26. března 2022

https://pastorace.apha.cz/pastorace/synoda-2021-2023-rozcestnik/
https://www.apha.cz/novinky/navod-na-setkani-synodalni-skupiny/


• 14. května 2022
• 4. června 2022
Bližší informace a možnost přihlášení na stránkách KTF UK ZDE. 

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

Mark Thibodeaux: Schůzky s živým Bohem: objevování ig-
naciánského examenu
Cílem a smyslem modlitby zvané „ignaciánský examen“ je 
naučit se vidět a vnímat Boží přítomnost v uplynulém dni 
našeho běžného života. Jako se vztah s přítelem buduje 
sdílením života, radosti i trápení, tak se vztah s Bohem 
vytváří tím, že s ním prožíváme radosti i starosti dne. Ne-

jedná se o cvičení z morálky, o hledání vlastních chyb a selhání, ale o při-
pomínku Božích doteků v uplynulém dni. Sledujeme Boží volání a to, zda 
a jak jsme na ně odpověděli. Pojmenovávání vlastních postojů a emocí, 
dynamiky vztahu s Bohem, vede k prohloubení společenství s ním a učí 
nás porozumět tomu, jakým jazykem s námi on sám mluví. (Dospělí) 
Bližší informace ZDE. 

Christoph Schönborn: Být učedníky
Kniha vídeňského kardinála je pozvánkou k prohloubené 
křesťanské víry. Co to znamená být Kristovým učedníkem? 
Je učedník něco víc než „běžný“ věřící? Jsou evangelijní 
nároky závazné pro všechny, nebo jen pro úzkou skupinu 
vyvolených? Schönborn ukazuje, že klíčové je vstoupit do 
vztahu s Ježíšem a do jeho pomyslné školy, která prostu-

puje celým životem. Takové následování Krista nevede k pocitu výluč-
nosti, ale k hlubšímu prožívání toho, co on sám nabízí a k čemu nás 
zve. Moudrá, laskavá a přitom pronikavá kniha povzbudí všechny, kteří 
chtějí vzít svou víru vážně a chtějí ji opřít o skutečnou skálu evangelia. 
(Mládež, dospělí) Bližší informace ZDE. 

Petr Jankovec: Svatý Martin
Římský voják, poustevník a biskup vypráví poutavě o svém 
dobrodružném životě, plném překvapivých zvratů. Klade 
přitom dětem moudré i zvídavé otázky a vede je k zamyš-

https://www.czv.ktf.cuni.cz/CZVKTF-119.html
https://www.refugium.cz/obchod/produkt/Schuzky-s-zivym-Bohem.html
https://www.refugium.cz/obchod/produkt/Schuzky-s-zivym-Bohem.html
https://obchod.portal.cz/spiritualita/byt-ucedniky/
https://obchod.portal.cz/spiritualita/byt-ucedniky/
https://eshop.cirkev.cz/knihy/svaty-martin_9881


lení, modlitbě a konání dobrých skutků. Celým vyprávěním prochází nitka 
křesťanského učení a zvěst o nekonečné Boží dobrotě a lásce. I Martin 
měl své slabosti, dovedl ale druhým ukázat sílu modlitby a krásu křes-
ťanského života pod Božím vedením. Vyprávění nejen pro kluky od 9 let. 
(Mladší školní věk) Bližší informace ZDE.

NAŠE NOVÉ MATERIÁLY

Adventní novinky
K blížícímu se adventu a Vánocům připravujeme několik novinek, které 
se postupně objeví na našich webových stránkách a na které vás také 
upozorníme. Těšit se můžete na:
• Sadu samostatných tematických obrázků + jejich zpracování do po-

doby sady plakátů s čítankou a prezentací Příběh Ježíšova dětství;
• Luštěnky ke svátkům některých „adventních“ světců;
• Několik samostatných adventních a vánočních katechezí, které doplní 

cyklus Ježíšův příběh;
• Kvízovou hru „Trůn moudrosti“ k nedělním a svátečním čtením pro 

advent a Vánoce nedělního cyklu C.
Dále na webu můžete jako novinky najít nový soubor luštěnek k tématu 
Svatý Martin. ZDE zadávejte do filtrování Druh: Luštění a v klíčových 
slovech (abeceda nahoře na stránce) heslo Martin.

https://eshop.cirkev.cz/knihy/svaty-martin_9881
https://katechete.apha.cz/materialy/materialy-ke-stazeni


NOVÉ MATERIÁLY OSTATNÍCH AUTORŮ

Farní adventní aktivita Péče o vztahy
Olomoucké Katechetické centrum pro letošní advent připravilo novou 
farní adventní aktivitu, jejímž tématem je péče o vztahy. Ta nabízí 
podněty pro zlepšování našich vztahů 
(k Bohu, k druhým lidem i k sobě sa-
mému) pro každý den adventu, které 
jsou sdruženy do čtyř tematických 
celků. Jedno téma vychází na jeden 
týden a je zpracováno na kartě, kterou si farníci mohou odnést vždy 
z nedělní mše svaté a věnovat se mu každý den chvíli doma.
K dispozici jsou tři verze:
• Pro dospělé (zaměřené na modlitbu)
• Pro dospělé a mládež (zaměřené na „akci“ – plnění úkolů)
• Pro děti (s úkoly a malováním)
Podrobnosti a materiály ke stažení najdete ZDE.

Ovečky – katechetický pořad TV Noe pro děti 
Každý čtvrtek v 18:15 hodin TV Noe vysílá nový díl pořadu Ovečky, ve 
kterém moderátoři s dětmi ve studiu i u televizních obrazovek reflektují 
Boží slovo z nadcházející neděle. Děti se u pořadu nejen pobaví, ale také 
mají možnost o úryvku z Písma přemýšlet a rozšířit si své znalosti. Ne-
chybí ani drobná soutěž. Pořad může inspirovat i katechety. Starší díly 
jsou dostupné ZDE v rubrice Videotéka.

100 krátkých příběhů o Bohu a o vědě
Evangelizační centrum M.I.S.E. připravila knihu Louie Gi-
glia Úžasný Bůh. Vyprávění jsou podána hravou formou, 
zakončuje je krátké duchovní zamyšlení a modlitba. Důraz 
je kladen na velikost, nádheru a důmyslnost Božího díla, 
přes které mohou děti poznávat Boha a žasnout. Kniha je 

vhodná pro čtenáře od 6 let a najde své uplatnění v rodinné i farní kate-
chezi. Více informací ZDE.

Příprava na nový liturgický rok s nakladatelstvím Paulínky
S blížícím se začátkem nového liturgického roku připomínáme praktický 
set záložek Liturgický rok, který můžete využít nejen při katechezí. 

https://eshop.ecmise.cz/produkt/uzasny-buh-100-povidani-o-bohu-a-o-vede/
https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2021/08/27/adventni-aktivita-2021/
https://tvnoe.cz
https://eshop.ecmise.cz


Symboly či biblické texty přibližují podstatu liturgických 
období a zvou k jejímu dalšímu objevování. Záložky jsou 
oboustranné. Set obsahuje 12 záložek: Liturgický rok, 
Advent, Vánoce, Půst, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá 
sobota, Velikonoční doba, Mezidobí, Slavnosti a svátky 
Páně, Slavnosti a svátky Panny Marie, Svátky a památky 
svatých. Bližší informace a možnost objednání ZDE. 
Advent můžete prožít v doprovodu loni otevřeného Pod-
castu Vox verbi, kde najdete loňský každodenní adventní 
seriál. Několikaminutové epizody na každý den budou za-

měřené na adventní liturgická čtení. Najdete jej na Google Podcasts, 
Apple Podcasts, Spotify i na dalších platformách (např. Breaker, Pocket 
Casts nebo RadioPublic).

Adventní kalendář Třebechovický betlém
Adventní kalendář z Duhy na rok 2021 přináší napínavý 
příběh skupiny dětí, které objevily ve staré stodole krásné 
dřevěné figurky. Evu Muroňovou k jeho vyprávění inspiro-
valy skutečné události z Třebechovic pod Orebem a osud 
tamního unikátního dřevěného betléma Josefa Probošta. 
Vyprávění na každý adventní den vám přiblíží život dětí 

i  dospělých na začátku minulého století, opravy a záchranu betléma 
a nakonec napínavé pátrání po hlavní osobě, bez které by sebevětší bet-
lémská stáj nebyla k ničemu... Příběh využijeme nejen ke společnému 
čtení s mladšími dětmi, ale i pro zamyšlení nad tím, co je v našem životě 
důležité. Bližší informace a možnost objednání ZDE. 

https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Liturgicky-rok-set-zalozek.html
https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Liturgicky-rok-set-zalozek.html
https://petrinum.com/20212022/688-adventni-kalendar-2022-trebechovicky-betlem.html
https://petrinum.com/20212022/688-adventni-kalendar-2022-trebechovicky-betlem.html


AKCE A POZVÁNKY
Světový den mládeže v pražské arcidiecézi
V souvislosti se Světovým dnem mládeže, který byl přesunut na Slavnost 
Ježíše Krista Krále, se letos uskuteční setkání mladých lidí také v naší 
arcidiecézi, které proběhne v sobotu 20. listopadu 2021 v Salesiánském 
středisku mládeže v Praze Kobylisích. Letošním mottem je papežem 
Františkem vybraný biblický verš: „Vstaň. Udělám z Tebe svědka toho, 
co jsi viděl.“ (srov. Sk 26,16)
Od 9.30 bude připraven společný program a skupinky, po obědě pak 
workshopy a v 16.30 slavení eucharistie. Podrobné informace i harmono-
gram budou před setkáním k dispozici na www.adcm.cz a na facebooku 
Arcidiecézního centra mládeže.

Podzimní Tammím
Bohoslovci pražského semináře zvou mladé muže mezi 15 až 30 lety na 
oblíbenou duchovní obnovu, tentokrát na téma „Muži ve stínu Boha”. 
Společně strávený čas přiblíží účastníkům životní odkazy biblických / 
svatých mužů, kteří byli zastíněni / upozaděni někým výraznějším. Což 
neznamená, že by snad byli pro Boha a lidstvo méně hodnotní! 
Více informací na www.seminar-praha.cz, dotazy organizátoři rádi zod-
poví na mailu tammim@signaly.cz. Přihlášky ZDE.

http://www.adcm.cz
http://www.seminar-praha.cz
mailto:tammim@signaly.cz
https://rebrand.ly/jedu-na-tammim


Víkendovky s komunitou Chemin Neuf
Do konce kalendářního roku srdečně zve na víkendovky pro dospělé 18–30: 
• 19.–21. listopadu: Mission Possible – Vstaň a buď mým svědkem 

(ZDE) 
• 27. prosince 2021 – 1. ledna 2022: Rise ’N‘ Shine – Jericho (ZDE) 
Pro mládež 14–18 se koná víkendovka Family Game – Hra nebo boj? ve 
dnech 3.–5. prosince 2021 (ZDE) 
Zajímavou nabídkou mohou být i Online duchovní cvičení v běžném ži-
votě – můžete zkusi prožít dny od 29. listopadu do 5. prosince trochu 
jinak! Bližší informace a přihlášky najdete ZDE. 

Foto: Roman Albrecht ‒ Člověk a víra (str. 7); Tomáš Cigánek OFS ‒ 
Člověk a víra (str. 4); P. Vojtěch Kodet, O.Carm. (str. 1, 6)

https://www.chemin-neuf.cz/navrh/18-30-vikend-listopad2021/
https://www.chemin-neuf.cz/navrh/duchovni-cviceni-v-jericho-2021/
https://www.chemin-neuf.cz/navrh/vikend14-18-prosinec2021/
https://www.chemin-neuf.cz/navrh/online-duchovni-cviceni-v-beznem-zivote-prosinec-2021/
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