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KDO CHCE ZAPALOVAT, MUSÍ SÁM HOŘET!
formační podněty k duchovnímu životu katechetů
Co je jádrem naděje? Mít pohled „upřený na Ježíše“. Bez naslouchání
Pánu můžeme mít optimismus a být pozitivní, avšak naději si osvojíme
pohledem upřeným na Ježíše. Je dobré modlit se denně růženec a rozmlouvat s Pánem, nebo s Matkou Boží či se svatými. Důležitá je však
kontemplativní modlitba a tu je možno konat jedině s evangeliem v ruce.
Kontemplativní modlitba je vzít si evangelium, číst a promítnout se do
dané události, představovat si, co se stane, a říkat Ježíši, co máme na
srdci. A tím umožňujeme naději, aby rostla. Náš křesťanský život se
odvíjí mezi vzpomínkou a nadějí; vzpomínkou na ušlé cesty a na všechny
obdržené milostí, na druhé straně nadějí čerpanou pohledem upřeným na
Pána, který ji jediný dává. Nezapomínejte mít pohled upřený na Ježíše.
K tomu je kontemplativní modlitba.
(papež František o modlitbě; podle www.modlitba.cz)

AKTUALITY
FORMAČNÍ DEN NA BÍLÉ HOŘE
Okolo třiceti katechetů se sešlo na prvním formačním dni letošního školního roku, který jsme věnovali „katechezi v terénu“ a výhledy do nového
školního roku. Malou fotogalerii si můžete prohlédnout ZDE.
AKTUALIZACE GDPR V RÁMCI
ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO
jehož průběhu jsme upřesňovali procesy týkající se GDPR, aby vyhověly
stávajícím zákonným normám.
Žádáme proto katechety a učitele náboženství s platnou kanonickou misí
o laskavou spolupráci: vyplňte, prosím, přílohu č. 1 tohoto čísla (Informace o zpracování osobních údajů
pro držitele kanonické mise) a zašlete
ji podepsanou zpět na adresu našeho
střediska. Toto prohlášení zůstává
v platnosti po celou dobu katechetické
služby pro uvedenou farnost.
Příloha 2 (Informace o zpracování osobních údajů pro zasílání věstníku
AIK) obsahuje aktualizovanou informaci o zpracování osobních údajů
jakožto odběratelů AIKu. Můžete ji uchovat, není však třeba nám ji potvrzenou vracet.
KNIŽNÍ KOUTEK
Každý měsíc se vám budeme snažit nabídnout zajímavé novinky do vašich knihovniček. Většinu titulů pak najdete i v naší půjčovně.
Giuseppe Forlai: Maria, Matka učedníků Páně
V této knížce se pokusíme nastínit Mariin hluboký vztah
k Duchu Svatému a k Církvi. Duch Svatý je tím, kdo formuje tělo Božího Syna v lůně ženy, i tím, kdo utváří Církev
v lůně jeruzalémského večeřadla. Kdykoli třetí osoba božské
Trojice dává život něčemu novému, Maria je u toho. Tak
jako nelze oddělit Matku od Syna, působením plodného Bo-

žího Ducha je nerozlučně propojen Mariin život i s životem Církve. Církev
je neustále závislá na vanutí Ducha, ale jeho vanutí je účinné, není-li Duch
zarmucován (srov. Ef 4,30), jinými slovy, pokud mu říkáme „tady jsem“,
podobně jako nazaretská Panna. (Dospělí) Bližší informace ZDE.
Mše svatá pro nejmenší
Obsahuje omalovánky, bludiště, spojovačky, puzzle, samolepky, vybarvování a spousta dalších her! Dvacet zábavných úkolů pro nejmenší děti (Předškoláci) Bližší informace
ZDE.
Marek Vácha: Wakan Tanka – Hodiny náboženství pro
věčné začátečníky
„Budu v této knize často používat jméno Wakan Tanka.
Moc se omlouvám všem ortodoxním katolíkům, klidně si
pokaždé dosaďte to naše staré dobré „Bůh“, přesně to
tím myslím. Wakan Tanka by snad šlo přeložit jako „Velké
Tajemství“. Jméno jsem zvolil z osobních důvodů.“ Kniha
úvah pro (nejen) věčné začátečníky, ale i pro ty, kteří se chtějí stále
znovu a znovu ptát na základy vlastní víry. (Mládež, dospělí) Bližší informace ZDE.
NAŠE NOVÉ MATERIÁLY
Cyklus „Společně za kostely“
Základní myšlenkou tohoto nového programu je putování na místo s duchovním přesahem. Takovým místem mohou být kostely, kláštery, ale
také např. kaple, sloupy, kříže, hřbitovy a jiné… Cyklus nabízí katechetické náměty jak k společnému prožívání cesty, tak také k přemýšlení,
aktivitám i modlitbě týkajících se cíle našich cest. Primárně jsou tedy
určeny k využití ke katechezím „pod širým nebem“ nebo při výletech
a farních poutích.
Úvodní katecheze se týkají putování jako takového, dále samotné budovy kostela, některých jejích částí, které můžeme vidět zvenku, ale
i vnitřního prostoru. V závěrečné části nabízíme možnost programů pro
konkrétní putování po některých zajímavých místech Prahy i jejího okolí.

Programy nejsou přednostně určeny pro školní kolektiv, ale spíše pro
děti, které praktikují víru ve své rodině a farnosti.
Základ nového cyklu najdete na našich webových stránkách ZDE – jednotlivé katecheze budou postupně přibývat. Můžete nám rovněž zaslat
své tipy na společné putování, případně nápady, které byste v konkrétním
novém programu rádi našli!
Dále můžete na webu najít jako novinku nový soubor luštěnek k tématu
Svatý František z Assisi. ZDE zadávejte do filtrování Druh: Luštění a v klíčových slovech (abeceda nahoře na stránce) heslo František z Assisi.
V průběhu října dále zveřejníme:
• Volný soubor osmi katechezí pro předškolní děti k některým obdobím
a svátkům liturgického roku.
• Soubor luštěnek k tématu „Slavnost Všech svatých a Dušičky“.

NOVÉ MATERIÁLY OSTATNÍCH AUTORŮ
Misijní neděle – Světový den misií
Letos připadá na 24. října. Slaví se jako den modlitby, solidarity a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa. Můžete
obohatit průběh mše svaté, připravit výstavu, uspořádat jarmark nebo
představení o životě misionářů, nabídnout misijní materiály a velkoryse
přispět do sbírky na misie. Nechte se inspirovat náměty ke slavení najdete ZDE, případně si zajistit potřebné materiály ZDE.
Cyklus katechezí o modlitbě ve Starém zákoně a Novém zákoně
Olomoucké Centrum pro katechezi nabízí nový cyklus, který se věnuje
různým biblickým postavám a jejich vztahu s Hospodinem. Metodiky
popojují biblické texty o jejich životě s naším životem, dávají praktické
rady, jak prožívat modlitbu a prohlubovat osobní vztah s Bohem a v ne-

poslední řadě nabízejí konkrétní modlitby, které se lze modlit ve společenství i v soukromí.
Materiály obsahují podklady ke katechezi pro kněze či katechetu a kartu
pro posluchače, na které jsou shrnuty stěžejní informace, je zde prostor
na poznámky a modlitba. Tuto kartu je potřeba všem posluchačům předem vytisknout. Dále je k dispozici také stručná prezentace ve formátu
pdf obsahující nejdůležitější myšlenky a obrázky pro vizuální podporu
výkladu, kterou je možné promítnout.
Katecheze lze použít jak všechny dohromady jako cyklus katechezí pro
dospělé, tak samostatně.
Mezi tématy jsou Proroci, Žalmy, Modlitba v Hospodinově domě: Anna,
Samuel, David…, Události u hory Sinaj, Přechod Rudým mořem 1 a 2
a další. Témata jsou vkládána samostatně. Bližší informace najdete ZDE.
Stolní hra „Biblické putování“
Zábavná stolní hra pro celou rodinu, která není nikdy stejná, se tentokrát
objevuje v novém kabátě a v rozšířené verzi.
V síti cest, které si v rámci hry postavíte, budete hledat předměty, zvířata a rostliny spjaté s biblickými příběhy. Cestou vás čekají dobrodružství, nebezpečí i příjemná překvapení.
Hru je možné hrát jak ve snazší, tak
i obtížnější variantě v několika herních
obměnách. Biblické putování rozvíjí
strategické myšlení, podporuje spolupráci mezi jednotlivými hráči a zábavnou formou pomáhá prohlubovat
biblické znalosti. Bližší informace ZDE.
Vydat se na cestu
Brněnské Katechetické centrum připravilo brožuru Vydat se
na cestu určenou pro přípravu dospělých na svátosti. Publikace obsahuje 37 témat – okruh Ježíšův život a Ježíšovo
učení, církev, Desatero, svátosti a další témata. Brožurka
nabízí úryvek z Písma svatého, nauku, příběhy a otázky
k zamyšlení, inspirující citáty a nejznámější modlitby.
Obálka je barevná, uvnitř černobílá. Formát A4, 82 stran. Vzhledem
ke grafice není určena ke kopírování, ale pro každého katechizovaného
zvlášť. Cena je 100 Kč. Bližší informace ZDE.

AKCE A POZVÁNKY
Víkendovky v Nazaretě
Protože se situace kolem koronaviru stabilizovala, nabízí Arcidiecézní
centrum mládeže opět víkendovky v Nazaretě. Jsou plánovány dvě série
víkendů, pro mladší (11–15 let) a pro starší (15–19 let).
Předpokládané termíny víkendů na školní rok 2021/22:
• Víkendovky pro mladší: 5.–7. listopadu 2021, 14–16. ledna a 18.–20.
března 2022.
• Víkendovky pro starší: 15.–17. října a 3.–5. prosince 2021, 21.–23.
ledna, 25.–27. března 2022.
Pozvání na aktuální blížící se víkendovky s odkazem na přihlašovací formulář najdete cca tři týdny před víkendovkou mezi aktualitami ZDE.
Pozvánka na výstavu „Hájek v proměnách času
Během říjnových a listopadových nedělí můžete se svými skupinami nebo
s rodinou navštívit poutní místo Hájek u Prahy, který bude otevřen od
13.00 do 17.00. Zde je pro vás připravena výstava Hájek v proměnách
času, která se skládá z pamětí různých lidí na františkánský klášter Hájek a návrhu možné revitalizace celého
areálu, který vyhotovila Ing. Nikola
Káchová.
Vzpomínat budou poutníci, bratři
františkáni, studenti nebo internovaní
kněží, kteří byli v Hájku vězněni. Vzpomínky mapují události 20. století. Připravena bude také stezka sv. Františka
pro děti a využít můžete také jednu
katechezi z našeho nového cyklu Společně za kostely
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