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

Všichni jsme ponořeni do problémů života a do mnoha zamotaných situ-
ací, jsme povoláni čelit těžkým okamžikům a rozhodnutím, která nás sta-
hují dolů. Pokud však nechceme být rozdrceni, musíme vše pozvednout 
nahoru. Modlitba není úniková cesta, modlitba není magický rituál ani 
opakování zpěvů naučených nazpaměť. Modlitba je způsob, jak v sobě 
nechat působit Boha, jak pochopit, co nám chce sdělit i v těch nejtěžších 
situacích, modlitba je síla jít dál. Tolik lidí, kteří mají pocit, že nemohou 
jít dál, se modlí: „Pane, dej mi sílu jít dál“. I my jsme to mnohokrát udě-
lali. 
Modlitba nám pomáhá, protože nás sjednocuje s Bohem, otevírá nás 
setkání s ním. Ano, modlitba je klíčem, který otevírá srdce Pánu. Je to 
dialog s Bohem, je to naslouchání jeho 
slovu, je to klanění: zůstávat v tichu 
a svěřovat mu to, co žijeme. Někdy je 
to také proto, abychom k němu volali 
jako Job, jindy proto, abychom si na 
něj vylili zlost. Křičet jako Job; on je 
otec, dobře nám rozumí. Nikdy se na 
nás nezlobí. A Ježíš se modlí.
Mezi mnoha věcmi, které během dne 
děláme, nezanedbávejme modlitbu: 
věnujme jí čas, používejme krátké in-
vokace, které často opakujme, každý 
den čtěme evangelium. To je mod-
litba, která otevírá nebe.
(z papežovy promluvy před nedělní polední modlit-
bou Anděl Páně 9. ledna 2022, 
www.vaticannews.va/cs.html)

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


AKTUALITY
JARNÍ FORMAČNÍ DEN PRO KATECHETY
Epidemiologická situace zatím společným setkáním příliš nepřeje, ale 
prozatím počítáme s jarním formačním dnem dle plánu dne 19. února 
2022 od 9.00 do 15.30. Tématem bude Využití videa v katechezi a jeho 
tvorba a uvítáme milého hosta, P. Romana Vlka, který stojí za známým 
cyklem Vlčí doupě!

Program:
8.30             Otevření sálu
9.00 – 10.00    Mše svatá (P. Roman Vlk)
10.00 – 10.30   Přestávka na kávu
10.30 – 12.00     „Know how – z Vlčího doupěte – aneb jak tvořit videa!“  

Souhrn zkušeností z vlastní tvorby videí od jejích za-
čátků až po současnost. Jak zaujmout diváka, čeho se 
ho vyvarovat a další praktické rady, tipy a nápady pro 
tvorbu videí s katechetickým obsahem. 

12.00 – 13.00   Oběd
13.00 – 14.30    Odpolední workshopy.
cca 15.00    Novinky ze střediska a zakončení setkání.

Připravujeme tři tematické workshopy:
• Vlčí doupě v praxi. Čeká vás praktické rozšíření dopoledního tématu 

a možnost diskuse. Vede P. Roman Vlk.
• Video v katechezi – jak ho do hodin zařadit, jak na něj navazovat 

a jaké jsou výhody a rizika? Vede David Žofák.
• Online katecheze v praxi II. Co dalšího nám může usnadnit katechezi 

v onlinu a jak tímto formátem obohatit vlastní praxi? Nové podněty 
a programy s praktickými ukázkami. Vede Lenka Jeřábková.

Vzhledem k okolnostem spojeným s pandemií covidu, případným nouzo-
vým stavem atd. je třeba, aby všichni účastníci splnili nezbytné podmínky 
pro vstup na přednášku dle aktuálně platných nařízení vlády.

Přihlášky a bližší informace ZDE.

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ!

https://katechete.apha.cz/novinky/formacni-den-pro-katechety1


DVOUDÍLNÝ SEMINÁŘ „HLUBŠÍ SETKÁNÍ S BIBLICKÝM PŘÍBĚ-
HEM POMOCÍ DRAMATICKÝCH METOD“
Seminář by měl zájemcům prostřednictvím vlastního prožitku pootevřít 
dvířka k dramatickým metodám v jejich vlastní pedagogické práci s bib-
lickými příběhy a současně upozornit i na případná rizika.
Řada důležitých pravd o Bohu je sdělována prostřednictvím příběhů 
a podobenství. Proto porozumění vnitřnímu obsahu příběhu skrze vžití 
se do jednajících osob je mnohem důležitější pro poznání těchto pravd 
než jejich předávání prostřednictvím slovních definic. Vlastně ani nelze 
jim jinak porozumět a následně je přijmout než skrze příběh. 
V první části semináře se setkáme se známým podobenstvím O marno-
tratném synu, o kterém si často myslíme, že jej známe. Zkusíme se s ním 
hlouběji setkat metodami biblické dramatiky, což není úplně totéž co bib-
liodrama ani bibliolog (o rozdílech v těchto pojmech si též něco řekneme). 
Seminář se koná 26. února 2022 v kostele sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 
6 a je celodenní. Lektorkou semináře je s. Angelika Pintířová SCB. Po-
kračování plánujeme na 11. června 2022.
Přihlášky ZDE. Bližší informace zašleme přihlášeným v předstihu. 
Vzhledem k okolnostem spojeným s pandemií covidu, případným nouzo-
vým stavem atd. je třeba, aby všichni účastníci splnili nezbytné podmínky 
pro vstup na přednášku dle aktuálně platných nařízení vlády.

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


WORKSHOP K NOCI KOSTELŮ
I v letošním roce plánujeme tradiční workshop, který se, pokud nám to 
epidemiologická situace dovolí, bude konat 3. března 2022 od 18.00 
v  kostele sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6. Podrobnosti nabídneme 
v příštím čísle AIKu.

OBŘAD USTANOVENÍ KE SLUŽBĚ KATECHETY
Kongregace pro bohoslužbu a svátosti 13. prosince 2021 publikovala 
nový liturgický obřad pro ustanovení do služby katechety. Obřad spočívá 
v žehnací modlitbě a předání kříže. Jeho latinský text je k dispozici v Bo-
llettino della Sala Stampa della Santa Sede (ZDE). 
Česká biskupská konference připraví překlad tohoto obřadu a biskupové 
rovněž stanoví podmínky pro zájemce o tuto ustanovenou službu.

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

Bruno Ferrero: Vyprávěj mi o Desateru 
Desatero – deset Božích slov, deset krátkých vět, které se 
člověku vryjí do srdce – nám pomáhá být dobrými lidmi. 
Učí se je děti i rodiče. Znají je často i ti, kdo v Boha nevěří 

a do kostela nechodí. Podstatu Desatera lze vyjádřit dvěma větami: „Miluj 
Boha. A miluj svého bližního jako sám sebe.“ Krásně ilustrovaná knížka na-

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/12/13/0845/01772.html?fbclid=IwAR3BpBqdySR9bVfaKlsyxI6U7g_tyD7GV6kQa5K3iP5Uiu4i2_cYpv6QcM8
https://eshop.cirkev.cz/knihy/vypravej-mi-o-desateru_10109


bízí příběhy a zamyšlení nad slovy, která dávají člověku svobodu a celému 
světu krásu i řád. Hodí se pro četbu doma, v menších společenstvích i na 
prvním stupni základní školy. (Mladší školní věk) Bližší informace ZDE. 

Markéta Žižkovská: Živo(t) v kostele 
Také se vám stává, že přijdete do kostela a něco je ji-
nak než naposledy? Vydejte se s námi do jedné farnosti 
a prožijte s ní celý liturgický rok. Společně objevme, jak je 
pestrý a jaké živo může v kostele být. Kniha obsahuje dva-
náct bohatě ilustrovaných dvoustran, které čtenáře prove-

dou celým liturgickým rokem – od adventu k adventu. Díky detailním 
ilustracím mohou děti objevovat a poznávat důležité prvky jednotlivých 
částí liturgického roku, objevují vnější proměny kostela, ale i jakým způ-
sobem se mění krajina a dění mimo něj. Na začátku knihy se seznámíte 
s jednotlivými členy farnosti, které budete v knize potkávat po celý rok. 
(Předškoláci a mladší školní věk) Bližší informace ZDE. 

Michal Podzimek: Bůh ve škole: od uzavřeného dogmatu 
k dospělé křesťanské spiritualitě 
Zda se dnes školou povinní žáci dozvědí o tom, co je křes-
ťanská víra a praxe, záleží často výhradně na přítomnosti 
křesťansky žijících učitelů a učitelek. O nich, o jejich víře, 
o tom, co mají, mohou či naopak nesmějí do české seku-
lární školy vnášet, je tato kniha především. A kdo ze čte-

nářů (pedagogů, vychovatelů, rodičů apod.) hledá alespoň částečnou 
odpověď na otázku, jaká forma křesťanství je dnes užitečná či naopak již 
nebezpečná potřebám a tužbám současného pozdně moderního světa, 
může po této knize sáhnout (Dospělí, katecheté) Bližší informace ZDE.

NOVÉ MATERIÁLY OSTATNÍCH AUTORŮ

Nový web časopisu Nezbeda
Webová prezentace časopisu má od prosince nový vzhled, navíc na nich 
byl spuštěn nový e-shop, kde můžete pohodlně získat všechny pomůcky 
a materiály na jednom místě. 
Časopis je také nyní možno získat kromě tradičního ročního předplat-
ného i formou tzv. trvalého odběru, který se vždy po roce automaticky 

https://eshop.cirkev.cz/knihy/vypravej-mi-o-desateru_10109
https://cestabrno.cz/knihy-deti-a-mladez/911-zivot-v-kostele-zizkovska-marie.html
https://cestabrno.cz/knihy-deti-a-mladez/911-zivot-v-kostele-zizkovska-marie.html
http://www.pavelmervart.cz/kniha/buh-ve-skole-od-uzavreneho-dogmatu-k-dospele-krestanske-spiritualite-717/
http://www.pavelmervart.cz/kniha/buh-ve-skole-od-uzavreneho-dogmatu-k-dospele-krestanske-spiritualite-717/


obnoví. Právě z nového webu je ho možné online spravovat. Výhodou 
je rovněž poskytovaný digitální archiv a bonusový obsah Můj Nezbeda.
Všechny novinky si můžete prohlédnout na webových stránkách časopisu 
www.casopisnezbeda.cz. 

děti poznávat Boha a žasnout. Kniha se dotýká témat vesmíru, galaxie, 
planet a hvězd, země, geologie, oceánů a počasí, živočichů – od hmyzu 
až po dinosaury, a nakonec lidského těla, rozumu, citů a představivosti.
Kniha je vhodná pro čtenáře od 6 let a najde své uplatnění v rodinné 
i farní katechezi. Více informací na ZDE.

Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů
Výběrem tématu a přípravou návrhu textů pro týden modliteb v roce 
2022 byla pověřena Rada církví Blízkého východu se sídlem v libanon-
ském Bejrútu. Ta také zvolila téma „Viděli jsme na východě jeho hvězdu 
a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2). Víc než kdy jindy potřebujeme 
v této těžké době světlo, které svítí v temnotách, a toto světlo se, 
jak křesťané hlásají, zjevilo v Ježíši Kristu.Texty si můžete stáhnout 
a vhodně je využít ZDE.

Dalších 100 krátkých příběhů o Bohu a o vědě
Evangelizační centrum M.I.S.E. připravila pokračování 
knihy Louie Giglia Úžasný Bůh, tentokrát s názvem Bá-
ječný Bůh: 100 povídání o Bohu a o vědě. Vyprávění jsou 
podána hravou formou, zakončuje je krátké duchovní za-
myšlení a modlitba. Důraz je kladen na velikost, nádheru 
a  důmyslnost Božího díla, prostřednictvím něhož mohou 

Krátké citáty papeže Františka 
o životě v rodině
V rámci Roku rodiny Amoris laetitia se 
nabízejí k odběru krátké citáty papeže 
Františka o životě v rodině s inspirací 
k jednoduché aktivitě. Přihlášení a po-
drobnosti na www.vira.cz/rok-rodin. 

http://www.casopisnezbeda.cz
https://eshop.ecmise.cz/produkt/uzasny-buh-100-povidani-o-bohu-a-o-vede/
https://eshop.ecmise.cz
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211203texty-pro-tyden-modliteb-za-jednotu-krestanu-2022
http://www.vira.cz/rok-rodin


AKCE A POZVÁNKY
Prodloužen termín přihlašování 
na kurz Liturgická výchova v katechezi
Stále máte možnost přihlásit se do tohoto kurzu, který pořádá KTF 
UK v rámci svých programů CŽV. Kurz uvádí do konceptu liturgické 
výchovy,  který počítá s celoživotním 
vzděláváním v této oblasti. Jeho úče-
lem je nabídnout přístupy i konkrétní 
didaktické materiály pro liturgickou 
výchovu dětí, mladých lidí a dospělých, 
a to nejen v souvislosti s přípravou ke 
slavení iniciačních svátostí. 
Bližší informace a přihláška ZDE. 
Termín přihlašování byl prodloužen do 
15. února 2022!

Zimní škola filosofie výchovy
Pedagogická sekce ČKA, VOŠ Jabok, 
Teologická fakulta Jihočeské univer-
zity a Filosofická fakulta univerzity Konštantína Filosofa v Nitře srdečně 
zvou na tuto konferenci, která proběhne 31. ledna – 4. února 2022 
prostřednictvím platformy Teams. Přednášet budou prof. PhDr. Anna 
Hogenová, CSc., doc. PhDr. Peter Kondrla, Ph.D., doc. Lukáš Je-
ník, PhD., prof. PhDr. Rastislav Nemec, Ph.D. a Mgr. Veronika Blažek 
Iňová, Ph.D.
Podrobnosti ZDE. 

Tradiční Pouť ke sv. Valentinu
Jako každý rok proběhne 12. února na 
Vyšehradě a nabízí dvě části: 
• Rekolekci pro snoubence i pro 

všechny, kdo uvažují o manžel-
ství. Povede ji Mons. Aleš Opatrný 
v prostorách Kolegiátní kapituly na 
Vyšehradě. Podrobnosti a přihláška 
ZDE.  

https://www.czv.ktf.cuni.cz/CZVKTF-119.html
https://www.jabok.cz/cs/akce/zimni-skola-filosofie-vychovy
https://pastorace.apha.cz/pro-rodinu/duchovni-obnovy/valentinske-zastaveni/aktualni-nabidka/


• Poutní mše sv. v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě od 15.30, 
celebruje P. Michal Němeček. 

Děkovat za dar lásky a prosit o prohloubení lásky v rodinách mohou přijít 
všichni ti, kterým leží na srdci budoucí život dětí či vnoučat.

Křesťanství pro současnost – kurz vedení diskuze metodou Filosofie pro děti
Chcete ve vyučování s dětmi promýšlet křesťanské učení a morálku 
v  konfrontaci se životem v současné společnosti? Chtěli byste umět 
dobře vést diskuze? Rádi byste řešili konflikty v dialogu s křesťanskými 
tématy? Chcete, aby děti přemýšlely kriticky, tvořivě a angažovaně?
Katechetické a pedagogické centrum Ostravsko-opavského biskupství na-
bízí seminář Křesťanství pro současnost, ve kterém tomu zájemce naučí 
doc. Ludmila Muchová, Ph.D. Seminář má tři části, první se uskuteční 
od 13. do 15. února 2022 v Exercičním domě v Českém Těšíně. Kurz 
je akreditován MŠMT ČR, kurzovné na všechny tři části činí 2 500 Kč. 
Exercičnímu domu se platí ubytování a strava. 
Přihlášky do 11. února 2022 ZDE.

Celostátní setkání mládeže 2022
Toto tradiční celostátní setkání mládeže ve věku 14–26 let z celé České 
republiky je pro letošní rok plánováno v termínu 9.–14. srpna 2022 
v Hradci Králové. Starší mládež je zvána ke službě v přípravných týmech. 
Více informací a možnost přihlášení ZDE.  

Foto: Iva Horálková ‒ Člověk a víra (str. 3); Lucie Horníková ‒ Člověk a víra (str. 4); Lucie Jandová ‒ Člověk a víra (str. 1); 
P. Vojtěch Kodet, O.Carm. (str. 7); Petr Nedoma ‒ Člověk a víra (str. 7)

http://www.doo.cz/prihlaska
https://celostatnisetkanimladeze.cz/
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