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

Zmrtvýchvstalý Ježíš se potřetí ukazuje apoštolům u Genezaretského 
jezera. Petr říká ostatním: „Půjdu lovit ryby“ (v. 3), protože možná klesá 
na mysli a navrhuje ostatním, aby se vrátili k předchozímu životu. Druzí 
souhlasí: „I my půjdeme s tebou“, avšak „tu noc nic nechytili“. Také nám 
se může stát, že na Pána zapomeneme vinou únavy, zklamání, či snad 
z pohodlnosti, a tak zanedbáme ona velká a kdysi učiněná rozhodnutí, 
abychom se spokojili s něčím jiným. Takové chování ovšem vede k dal-
šímu rozčarování, za něhož, jako Petr, vytahujeme prázdné sítě. Taková 
cesta vede zpět a nepřináší uspokojení.
Co ale dělá Ježíš? Znovu se vrací na břeh jezera, kde si zvolil apoštoly, 
a  jako kdysi je vybízí, aby opětovně a statečně rozhodili sítě. A ještě 
jednou se sítě naplní, až je to k  ne-
uvěření. Když se v životě ocitneme 
s prázdnými sítěmi, nenastal čas k se-
belítosti,  rozptýlení a návratu k dří-
vějším zájmům. Je to čas, kdy máme 
opětovně s Ježíšem odrazit od břehu, 
sebrat odvahu k novému začátku a za-
jet s Ním na hlubinu. Čeká na tebe 
a myslí nejenom na tebe, ale na kaž-
dého z nás.
Zmrtvýchvstalý Kristus dnes každého 
z nás vyzývá k novému rozletu. Vybízí, 
abychom se ponořili do dobra,  aniž 
bychom se obávali, že něco ztratíme, 
bez přílišné vypočítavosti a očeká-
vání,  až začnou druzí. Nečekejte na 
druhé, protože jestli chceme jít Ježíši 



vstříc, musíme si s ním takříkajíc zadat. Je třeba se odvážně vychýlit 
z rovnováhy a začít znovu, riskovat. Je třeba skočit. To je dnešní Je-
žíšovo Slovo. 

(Upraveno podle promluvy papeže Františka před modlitbou Regina coeli z 1. května 2022; 
https://www.vaticannews.va/cs.html)

AKTUALITY
SEMINÁŘ HLUBŠÍ SETKÁNÍ S BIBLICKÝM PŘÍBĚHEM POMOCÍ 
DRAMATICKÝCH METOD
Srdečně zveme na druhou část tohoto semináře – a vítáme i nové účast-
níky (jedná se o dvě samostatná setkání, účast na únorovém termínu 
není podmínkou přihlášky)
Na tento celodenní seminář se můžete přihlašovat do 1. června. 
Setkáme se v něm s příběhy krále Davida, o kterých si často myslíme, 
že je docela známe. Zkusme se s nimi hlouběji setkat metodami biblické 
dramatiky, což není úplně totéž co bibliodrama ani bibliolog (o rozdílech 
v těchto pojmech si též něco řekneme). 
Termín: 11. června 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/seminar-dramatickych-metod-pro-katechezi


LETNÍ KURZ KATECHEZE DOBRÉHO PASTÝŘE I. A II. V HRADCI 
KRÁLOVÉ 
Cesty katecheze z.s. pořádá letní kurz určený k seznámení se a zdokona-
lení se v katechezi dětí ve věku 3–6 a 6–9 let podle programu Katecheze 
Dobrého pastýře.
Kurz se bude konat od pondělí 25. července 2022 do pátku 29. července 
v Salesiánském domově mladých v Hradci Králové – Kuklenách.
Lektorkami kurzu jsou Marie Zimmermannová a Marcela Fojtíková Rou-
balová, kněžskou službu bude během pobytu pro nás vykonávat P. Ludvík 
Dřímal. 
Kurzovné činí 2 000 Kč (za účast na kurzu, přístup k materiálům a bez-
platným konzultacím po skončení kurzu).
Kurz zprostředkuje katechetům a dalším sloužícím v pastoraci kérygma-
ticko-liturgický přístup ke katechezi, který v posledních letech zdůrazňuje 
papež František a je mu věnována i samostatná kapitola v novém kate-
chetickém direktoriu. Jde o přístup ověřený více než stoletou zkušeností 
a přitom je v našem prostředí stále nový. Začínající katechety může na-
směrovat na způsob přemýšlení a práce s dětmi i s dospělými i ve vlastních 
programech, zkušenější může obohatit a třeba i posunout v evangelizač-
ním pojetí katecheze, která probouzí a podporuje radost z víry. 
Rodičům kurz ukáže přístup k nábo-
ženské výchově dětí, který je ověřený 
více než stoletou zkušeností a při-
tom je stále nový. Vychází z důvěry, 
kterou dala dětem ve vzdělávacím 
a výchovném procesu Marie Mon-
tessori, a z víry v Boha, který přebývá 
v srdci každého člověka a jeho obje-
vování je radostí jak pro děti, tak pro 
rodiče. K tomu jim nabídne i materiál, 
který mohou využít v rodině. 
Novým zájemcům doporučujeme 
kurz KDP I, ti, kteří ho již absolvo-
vali, mohou pokračovat kurzem KDP 
II. Nepředpokládáme, že by se někdo 
účastnil obou kurzů. Z absolvování 
kurzu získáte certifikát.
Podrobnosti a přihlášky ZDE.

https://www.katechezedobrehopastyre.cz/news/letni-kurz-kdp-i-a-kdp-ii-v-hradci-kralove/


KRIZOVÉ CENTRUM PRO DĚTI OD 11 LET
Upozorňujeme na nabídku služeb pražského SOS centra Diakonie ČCE, 
které můžete v případě potřeby využít či doporučit dětem nebo jejich 
rodičům. V současné době narůstá důležitost odborné pomoci pro tuto 
věkovou kategorii, a tak je možno ji díky volné kapacitě v případě po-
třeby využívat. Toto krizové centrum umí reagovat s nabídkou pomoci 
ihned, nemají tedy žádné čekací lhůty. Dětem nabízejí podobně jako do-
spělým nejen konzultace v rámci krizové intervence, ale také krátkodobý 
terapeutický program (max. 12 sezení).
Všechny poskytované služby jsou zdarma a je možné je využít každý 
pracovní den v čase od 9:00 do 20:00. Více informací na webových 
stránkách www.soscentrum.cz. 

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

Ester Stará, Jana Draberová: Kniha pocitů 
Publikace je určena dětem od osmi let. Ve třinácti kapi-
tolách budou moct prozkoumat klid, překvapení, radost 
a štěstí, smutek, strach, odvahu, stud, hněv, závist a žár-
livost, znechucení, nudu, zájem a lásku; seznámí se s nimi 

http://www.soscentrum.cz
https://www.samuelcz.com/shop/_111005-kniha-pocitu.htm


prostřednictvím pětice kamarádů. Každý je jiný, i proto odlišně prožívají 
situace, ve kterých se ocitají. Čtenáři s nimi porovnají své zkušenosti, 
připomenou si, kdy se cítili podobně. Dočtou se, za jakých okolností po-
cit vnímáme, k čemu nám je, jak ho fyzicky cítíme v těle a co s ním ještě 
souvisí. Zároveň zde najdou tipy, jak s pocitem pracovat, přijmout ho, 
poučit se z něj. Není ovšem snadné své pocity popsat, svěřit se s nimi, 
povídat si o nich. Proto je vítané přizvat ke čtení sourozence, rodiče 
nebo třeba kamaráda. Stejně tak můžou knihu využít pedagogové, psy-
chologové a další odborníci, kteří pracují s dětmi na rozvoji psychosociál-
ních dovedností, ať už individuálně nebo ve skupině. (Mladší školní věk) 
Bližší informace ZDE.

Nico ter Linden: Prorok v rybě – vyprávění o soudcích, 
králích a prorocích 
V publikaci najdeme převyprávěné starozákonní pasáže 
pro děti a „biblické začátečníky“, konkrétně příběhy Jozua, 
Gedeona, Samsona, Rút, králů Saula a Davida a proroků 
Jeremjáše, Jonáše, Eliáše a Elíši. Vyprávění opět rámuje 
babylonské zajetí, v němž se ocitli Judit a Tobiáš. Už to 

Dominik Opatrný: Následovat člověka do Božího království
Kniha chce ukázat, jak křesťanská etika vyrůstá z bible 
a jaké obtíže při tom musí překonávat. Nastiňuje dějinný 
vývoj křesťanských mravů. A konečně se věnuje i hlavním 
tématům katolické etiky, jako je svědomí, přirozený zákon, 
morální skutek, hřích nebo odpuštění. U jednotlivých témat 
sleduje vývoj nauky v dějinách, protože i dějiny jsou mís-

tem teologického poznání. Velký prostor je věnován samotným dějinám 
morální teologie, což je oblast často opomíjená. (Dospělí, katecheti) 
Bližší informace ZDE.

nejsou děti jako v Zemi pod duhou a místo strýčka Bena vypráví písař 
s prorockým jménem Amos. Svým posluchačům a čtenářům přitom zdů-
razňuje: „Píšeme o minulosti, abychom se z ní poučili pro budoucnost.“ 
(Mladší a starší školní věk) Bližší informace ZDE.

http://eman.evangnet.cz/nico-ter-linden-prorok-v-ryb
https://www.samuelcz.com/shop/_111005-kniha-pocitu.htm
http://www.pavelmervart.cz/kniha/nasledovat-cloveka-do-boziho-kralovstvi-prameny-a-meandry-krestanske-etiky-737/
http://www.pavelmervart.cz/kniha/nasledovat-cloveka-do-boziho-kralovstvi-prameny-a-meandry-krestanske-etiky-737/
http://eman.evangnet.cz/nico-ter-linden-prorok-v-ryb


NAŠE NOVÉ MATERIÁLY

Proběhl seminář Video v katechezi
Věnovali jsme jej otázkám, jaká videa je možné používat v katechezi 
a jak se k nim dostat. Rozhodli jsme se také prezentaci k tomuto té-
matu, ale i naší databázi videí s vámi sdílet přes náš web.
V prezentaci najdete stručný přehled 
výraznějších i novějších nabídek medi-
álního prostředí, které se nám podařilo 
„nasbírat“ pro potřeby katecheze – vět-
šinou uložených na kanálu Youtube. 
Jde o „základní ochutnávku“, ze které 
je možné si udělat přehled nejrůzněj-
ších možností a také odhadnout to, co 
by vám při vaší službě, zvláště při se-
tkání s mladými lidmi, mohlo pomoci. 
V uvedené prezentaci jsme největší 
prostor věnovali tzv. Krátkým animovaným snímkům (Animated short 
film) které jsou na internetu již velmi dobře rozvinutým fenoménem, 
který zahrnuje nejrůznější témata týkající se lidského života. Tato videa 
jsou zvláště zajímavá, protože často využívají jazyk symbolů, alegorií 
a náznaků, díky nimž je možné dobře zachytit nejrůznějších lidské emoce 
a prožitky. Snadno se tak stávají prostředkem, díky němuž můžeme za-
hájit rozhovor na nejrůznější témata, která se současného světa mla-
dých lidí zvláště dotýkají. Prezentace také obsahuje stručný popis, jak 
je možné s těmito videi pracovat v katechezi. Najít ji můžete na odkazu 
ZDE. 
V naší databázi videí je pak zaznamenáno asi 300 video-nabídek spolu 
s jejich popisem a umístěním na internetu. To se jistě časem může mě-
nit, ale zmíněná videa lze i potom najít poměrně snadno: jejich název 
zkopírujeme do vyhledávače na kanálu Youtube a ten nám pak po vyhle-
dání nabídne jejich nové umístění. Do databáze můžete nahlédnout na 
odkazu ZDE. 
Přejeme vám mnoho krásných zážitků při sdílení s druhými této „malé“ 
mediální umělecké tvorby!

https://katechete.apha.cz/materialy/materialy-ke-stazeni/seminar-video-v-katechezi-prezentace
https://katechete.apha.cz/materialy/pujcovna


NOVÉ MATERIÁLY OSTATNÍCH AUTORŮ

Nabídka materiálů pro příští školní rok
Katechetické centrum olomoucké arcidiecéze i v tomto roce připravuje 

učebnice pro výuku náboženství:
Na cestě s Božím lidem (9–12 let) – ukázka ZDE
Na cestě s Ježíšem (9–12 let) – ukázka ZDE
Oba materiály si můžete prohlédnout, případně zapůjčit 
v našem středisku.
Nově se v nabídce objevuje materiál Napříč dějinami 
(8. a 9. třída a nižší ročníky SŠ) – ukázka ZDE

Tituly je možné objednávat přes formulář do 13. 5. 2022: ZDE. 

Nové tituly nakladatelství Paulínky
Sophie de Mullenheim: Misál pro děti – Když mši rozumíš, 
tak se nenudíš! 
Tuto knihu ocení hlavně zvídaví školáci, kteří už umí číst 
a dávno vyrostli z obrázkových misálků. Mnohdy se totiž 
při mši hrozně nudí, protože moc nechápou, co se při ní 
děje a proč. Misál nabízí celý průběh mše svaté, co říká 
kněz i co odpovídají věřící, a k tomu ještě stručné vysvět-

lení gest, symbolů a záhadných slov, s nimiž se při mši můžeme setkat. 
Bludištěm všech těch záhad nás provádějí komiksové postavičky Tomáš 
a Sofie: vysvětlí dětem i takové věci, které nevědí ani jejich rodiče! Bližší 
informace ZDE.
Grzegorz Ryś: Rozjímavý růženec 
Lodžský arcibiskup nás provede modlitbou růžence rozjímavým způso-
bem. Jeho rozjímání nad jednotlivými desátky růžence jsou velmi ne-
otřelá; člověk se až diví, jak Boží slovo ve světle Ducha promlouvá 
k srdci. Bližší informace ZDE.

Rok svatého Ignáce
Vyhlásil jej generální představený jezuitského řádu jako připomínku 
500. výročí konverze svatého Ignáce z Loyoly. Zahájení roku připadlo 
na 20.  května 2021 (den Ignácova zranění v Pamploně roku 1521), 
ukončení na jeho slavnost 31. července 2022 (den úmrtí). V jeho rámci 
byl natočen desetiminutový animovaný film pro děti Nacházet Boha ve 
všech věcech, který můžete při katechezi využít.

https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Misal-pro-deti-Kdyz-msi-rozumis-tak-se-nenudis-1.html
https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2021/01/13/na-ceste-s-bozim-lidem/
https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2021/01/05/na-ceste-s-jezisem-ucebnice/
https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2022/04/25/napric-dejinami/
https://support.google.com/drive/answer/6283888
https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Misal-pro-deti-Kdyz-msi-rozumis-tak-se-nenudis-1.html
https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Rozjimavy-ruzenec.html
https://www.youtube.com/watch?v=sqFqEOIDe90


AKCE A POZVÁNKY
Letní katechetický minikurz
Kurz je určen začínajícím katechetům, ale i těm, kteří chtějí rozvinout 
své katechetické dovednosti. Prostřed-
nictvím metodických vstupů a  prak-
tických cvičení vtáhne účastníka do 
katechetické práce s dětmi. Naučí jej 
pastoračně plánovat a pracovat s ma-
teriály vydanými na Katechetickém 
centru v Olomouci.
Podrobnosti a přihlášky ZDE. 

Foto: Michael Bujnovský ‒ Člověk a víra (str. 3); P. Vojtěch Kodet, O.Carm. (str. 1); 
https://pixabay.com (str. 2, 4, 6)

https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2022/02/28/letni-katecheticky-minikurz-2022/

