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Milé katechetky a milí katecheté,
situace v naší zemi nyní neumožňuje klasickou podobu katecheze a vyučování náboženství na faře nebo
ve škole. Zkuste proto, prosím, kreativně zareagovat na stávající podmínky a nabídnout alternativní
programy. Jednou z možností může být i podpora diecézního projektu k roku Laudato si´. Ten se zaměřuje
na jednotlivce a rodiny a nabízí zajímavé aktivity do přírody nebo do domácího prostředí. Také jsem rád, že
vám s předstihem můžeme nabídnout pastýřský list otce biskupa Vojtěcha. Jako jakési diecézní kolegium
katechetů se navzájem podporujme modlitbou.
Přeji každému z vás Boží pokoj a požehnání.
ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí DKC

Všichni jsme na cestě ke svatosti
pastýřský list otce biskupa Vojtěcha ke slavnosti Všech svatých
Milé sestry, milí bratři,
dnešní neděle je slavností Všech svatých.
Kdo je to svatý? Zjednodušeně se dá říct, že je to člověk, který je zcela odevzdán do Boží vůle. S Ježíšem
Kristem se obrací k Otci, hledá, co se mu líbí, a podle toho jedná. Bůh v osobě Ježíše Krista k sobě v průběhu novozákonních dějin přitahoval a stále přitahuje lidi, kteří se tak, jako on, stávají jeho viditelnou tváří. Je
to obdivuhodně rostoucí strom, jehož kořeny sahají od svatých osob Starého zákona až k Panně Marii
a k jehož kmenu patří všichni, které si dnes připomínáme. Včetně těch, které si pamatujeme z nedávné minulosti, jako svatého papeže Jana Pavla II., Matku Terezu z Kalkaty a další. Tito lidé jsou s Bohem důvěrněji
spojeni nejen blízkostí, ale i starostí o nás a tvoří s námi jednu rodinu, jedno společenství.
Naši předkové stavěli podél cest sochy světců – a mělo to pro jejich život velký význam. Obdivovali Boží
působení v lidech, kteří dokázali žít s Bohem a s jeho pomocí zvládat své životní situace. Dnes nás obklopují
nepřehlédnutelné reklamy, které radí, jakou si vybrat značku auta, jaký počítač, jakou vůni, v jakých botách
chodit a co si obléknout, abychom byli „in“. Sochy světců byly a jsou reklamy na to, jak žít. Svatí se nikdy
nevznášeli v oblacích, ale žili v každodenní tvrdé realitě. Často jim šlo nejen o zdraví, ale také o život. My
občas sami sebe přesvědčujeme, nebo nás o tom přesvědčují druzí, v jak těžké situaci a nepřízni doby žijeme
– a tím nemyslím jen aktuální koronavirovou. Svědkové víry takto neuvažovali. Naopak. Ve všech životních
situacích, nejen těch dobrých či úspěšných, ale i obdobích moru, hladu, válek, rozvratů a nejrůznějších ohrožení a krizí se v úzkém společenství s Kristem stávali pro druhé světlem, které díky okolním temnotám víc
vynikalo. Odkazují nám nepochybnou zkušenost, že řešení jakýkoliv životních situací je nám vždycky tak
vzdálené, jak jsme my sami vzdáleni od Boha.
Přejeme si být zdraví, úspěšní, milovaní. Kolik z nás dnes touží stát se svatým?
Bůh ke svatosti nevolá vznešené, nehřešící, nejšikovnější, nejpilnější. On si volá obyčejné lidi, kteří znají
svou slabost a omezenost, aby zahanbil ty, kteří smýšlejí pyšně (Lk 1,51), kteří se domnívají, že jsou něco
víc, že mají dobré pracovní postavení, politickou či jinou moc, dobré finanční a materiální zajištění. Světci si
přáli jediné – žít v úzkém přátelství s Ježíšem Kristem. Nesnažili se Boha pochopit, ale prostě s ním žili.
A protože s ním žili, mohli lépe chápat, co se mu líbí. Každý z nás má možnost je následovat v tom nejniternějším – v jejich bezvýhradném odevzdání se Kristu. A to je vrcholné umění života. „Mějte v sobě to
smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš“, radil Filipanům sv. Pavel. (Flp 2,5) Vyjdeme-li na tuto cestu, octneme se
bez ohledu na věk a na všechno, co jsme dosud prožili, na prahu velkého dobrodružství. Nebudeme vědět, co
nás čeká zítra, za měsíc, za rok. Přesto bude naše srdce – v pokoře a důvěře obrácené k Ježíši – zakoušet mír
a jistotu. Život s Ježíšem je cesta v realitě tohoto světa. Tohoto. Ne nějakého vysněného, ideálního. Nebýt
právě našeho tolik kritizovaného světa a jeho nedostatků, žádný světec by nevyrostl. A to skýtá šanci pro
každého z nás. Nebojme se mít odvahu odpovědět s izraelskou dívkou Marií na Boží pozvání: „Jsem tvá
služebnice, jsem tvůj služebník. I já chci to, co chceš ty, můj Pane.“ (srov. Lk 1,38) A skrze takový postoj
člověka přichází do našeho světa Ježíš Kristus.
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Přál bych si, aby osobní svědectví života každého z nás bylo věrohodné. Abychom dokázali svědčit, že nás
na našich cestách vede Ježíš Kristus. Kde to tak není, jsou všechna slova zbytečná. A jak už jsem uvedl –
viny, zklamání, bezmoc, zkoušky a jakákoliv myslitelná noc se mohou stát prostorem, ve kterém zazáří díky
Vzkříšenému Kristu světlo. V tomto světle zahlédneme nejen nesmírnou lásku Boha Otce a jeho Syna, ale
pocítíme i moc Ducha Svatého, který z nás tvoří „svědky“. Modleme se a jednejme tak, abychom se v dnešním nejistém a v mnoha ohledech nemocném světě stali znamením naděje a svědky jistoty, po které lidé
touží.
Milé sestry, milí bratři, doby krizí a přerodů byly vždy dobami světců. Také dnešní doba je prostorem
a výzvou ke svatosti. K opravdovosti života a věrnosti evangeliu. Bůh od nás nepožaduje úspěch. Požaduje
od nás jenom upřímnou snahu. I v naší době je žeň hojná, i dnes je mnoho hladovějících a žíznících po živém
Bohu, ale dělníků je málo! Staňme se těmito dělníky i my. (srov. Mt 9,37; Lk 10,2) Na každém z nás nesmírně záleží. Kéž bychom mohli spolu se svatým Pavlem radostně zvolat: „Už nežiji já, ale ve mně žije
Kristus!“ (Gal 2,20)
K tomu každému z vás žehnám.
Váš biskup Vojtěch

Náš společný domov – projekt katechetického centra k roku encykliky Laudato si´
Náš společný domov je název projektu k intenzivnějšímu prožití probíhajícího
roku Laudato si. Pojďme společně proměnit náš vztah k Bohu a k jeho stvoření
v duchu papežovy encykliky Laudato si´. Projekt začíná 24. října 2020 a končí
24. května 2021, společně s rokem Laudato si´. Je možné se do něj zapojit
kdykoliv během tohoto období.
Pokud se pro účast rozhodnete, čekají vás různé výzvy a úkoly. Jejich splnění si
zaznamenáváte do tzv. plánu projektu. V průběhu trvání projektu nám můžete
zaslat přes formulář 1 nebo 2 fotografie (v určených termínech) a podělit se tak
s ostatními o své zážitky a zkušenosti. Máte možnost zapojit se do slosování,
získat drobné věcné odměny a mít svoji fotografii na výstavě v brněnské
katedrále. Seznam úkolů i plán projektu jsou ke stažení na webu Diecézního
katechetického centra v Brně <https://kc.biskupstvi.cz>. Zde jsou zveřejněna také
přesná pravidla.
Pro větší zapojení a motivaci účastníků jsme založili i facebookové stránky Náš společný domov, kam se
můžete připojit a kde budete nalézat inspiraci, různé zajímavosti a podněty k tématu.

Setkání prvokomunikantů 2020 – letos jinak
Diecézní setkání prvokomunikantů, které bylo plánováno na 24. září 2020, se z epidemiologických důvodů nemohlo uskutečnit. Místo toho jsme farnostem nabídli
několik termínů k tomu, aby do Brna na Petrov přijely děti v menších skupinkách
v doprovodu svých kněží, katechetů nebo rodičů. Diecézní katechetické centrum pro
ně připravilo program, který zahrnoval hry na stanovištích, tvoření, prohlídku zajímavých míst a společnou modlitbu.
Několik farností nabídku využilo a tři setkání se uskutečnila, avšak od 12. října už není možné pokračovat
ani tímto způsobem, a proto byla další plánovaná říjnová setkání zrušena. Nové termíny nabídneme, jakmile
to bude možné.

Výběr z materiálů na webu našeho katechetického centra
Pokud vás epidemie zahnala ze škol, far a kostelů domů a hledáte nějaké materiály pro děti, můžete zapátrat
na našem webu <https://kc.biskupstvi.cz> v rubrice Pomůcky ke stažení. Většina z vás to už ví, ale pro jistotu
upozorňujeme, že jednotlivé obrázky (ikonky) zde shromážděné lze rozkliknout. Pod obrázky se skrývají
různé pomůcky k vytištění, vybarvení, vyluštění atd. Jsou to materiály, které v minulosti vycházely v Katechetickém věstníku. Je možno je využít nejen v hodinách náboženství, ale i při domácí katechezi. Například
pod obrázkem Dětské mše naleznete kartičky k nedělním evangeliím. Každá obsahuje obrázek k vybarvení,
větu k zapamatování a modlitbu související s textem evangelia. Vytištěnou kartičku můžete dát dětem po
zhlédnutí on-line přenosu nedělní mše svaté. Obrázek si děti vybarví a modlitbu se rodina může pomodlit
společně, například při večerní modlitbě. V měsíci říjnu vám poslouží také ikonka Panny Marie, pod níž jsou
shromážděny některé pracovní listy s růžencovou a mariánskou tematikou.
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Program pro katechety v říjnu 2020 změněn
Přednáška otce Tomáše Koumala Rok Laudato si´, která se měla uskutečnit 19. října 2020, se nekoná, na
webu <https://kc.biskupstvi.cz> bude zveřejněna její nahrávka a další aktuální informace.

Nová možnost on-line studia teologie na CMTF UP v Olomouci
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci otevírá v letošním roce tříleté
bakalářské studium teologie, které bude organizováno distančně, a to převážně pomocí webinářů. Uzávěrka
přihlášek je 19. října 2020. Více o podmínkách přijetí a o způsobu studia na <https://teologieonline.cz>.

Kurz pro vedoucí ministrantů v roce 2020/2021
Čtyři víkendy na faře v Kuřimi jsou určeny všem, kdo vedou ministranty ve farnostech
(nebo se na tuto službu připravují). Začátek programu víkendů je vždy v pátek v 18:30 h,
ukončení je v neděli po obědě. Věková hranice účastníků je 14 až 25 let, cena jednoho
víkendu je 350 Kč. Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci si aktuální informace
ověřte u organizátorů, tel. 734 264 124. E-mail pro přihlášení je <ministrant@centrum.cz>.
Více o kurzu naleznete na Facebooku Ministranti Brněnské diecéze a na webové stránce
<http://mladez.biskupstvi.cz/ministranti>.

Ovečky – pořad TV Noe pro děti
Každý čtvrtek v 18:30 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. Nechybí ani
drobná soutěž. Pořad může inspirovat i katechety. Starší díly najdete na
<https://tvnoe.cz> v rubrice Videotéka.

ČT edu – vzdělávací portál České televize zahrnuje i náboženství
Česká televize zprovoznila portál ČT edu, který nabízí mnoho videí pro vzdělávání dětí od předškoláků až po
středoškoláky. Na stránce <https://edu.ceskatelevize.cz> v rubrice 2. stupeň ZŠ najdete pod odkazem Člověk
a společnost i téma náboženství. Zde jsou shromážděna zajímavá videa o křesťanství i jiných náboženstvích
včetně některých dílů pořadu Biblická pátrání.

Misijní neděle
Letošní Misijní neděle připadá na 18. října 2020. Papežská misijní díla dětí k této příležitosti na svém webu
zveřejňují mnoho nápadů, jak se do akce zapojit. Více na <https://www.missio.cz> v rubrice Zapojte se.

Milion dětí se modlí růženec
Papežská nadace Kirche in Not – Pomoc trpící církvi zve k celosvětové
modlitební iniciativě Milion dětí se modlí růženec. V neděli 18. října 2020 se děti
se svými rodiči, učiteli i katechety mohou zapojit do společné modlitby růžence za
jednotu a mír ve světě. Více naleznete na <https://millionkidspraying.org>, v záložce
vyberete jazyk, ve kterém chcete stránky zobrazit.

Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence
Členové Stálé rady ČBK vyzývají věřící, aby se denně od 20 hodin zapojili do modlitby růžence za ukončení
pandemie COVID-19. Více na <https://cirkev.cz>.

Biblický růženec
Na stránkách Českého katolického biblického díla <http://biblickedilo.cz> jsou ke stažení powerpointové
prezentace s obrázky a s citáty z Bible ke všem růžencovým tajemstvím.
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Dnes jím jako Ekvádorec – projekt pro školy a nově i pro rodiny
Projekt, jehož tvůrcem je Salesiánská asociace Dona Boska, probíhá kvůli epidemii COVID-19
také na podzim a je rozšířen o aktivity pro rodiny. Autoři projektu chtějí v dětech probudit zájem
o druhé. Každým rokem je proto vybrána jedna z rozvojových zemí, na kterou se projekt zaměřuje,
v letošním roce je to Ekvádor.
Na stránkách <https://dnesjimjako.cz> jsou připraveny pracovní listy, zajímavosti o Ekvádoru, recepty z ekvádorské kuchyně a výpovědi salesiánských dobrovolníků, kteří v Ekvádoru pracují. Součástí projektu je malá
soutěž pro rodiny a třídní kolektivy ve vytváření co nejoriginálnější „sloní želvy“. Fotografie výtvorů je
možné zasílat na <dnesjimjako@sadba.org> do 30. listopadu 2020.

Minutové promluvy k biblickým textům na YouTube
Každý den zveřejňuje P. Zdeněk Drštka videonahrávky svých krátkých promluv k Božímu slovu. Pro
přehrání otevřete kanál na portálu <https://youtube.com> s názvem Minutové promluvy nebo web
<http://katolik.cz/kalendar>, kde jsou také k dispozici.

Papežova encyklika Fratelli tutti
Papež František vydal dne 4. října 2020 novou „sociální“ encykliku Fratelli tutti. Pojednává o bratrství
a sociálním cítění mezi lidmi. Její český překlad se připravuje. Více na <https://cirkev.cz>.

Nabídky nakladatelství
ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO A PETRINUM
Zažít Bibli: Anneliese Hechtová, autorka této knihy o metodách celostní práce s Biblí, se
celý život věnuje různým způsobům, které pomáhají najít lidem hlubší vztah k Božímu
slovu. Kniha je vhodná nejen pro moderátory biblických skupin, ale i pro katechety. Více
na <https://petrinum.com>.
PAULÍNKY
Desatero přikázání: V knížce sestavené italskými katechety je srozumitelným jazykem
vysvětleno, co znamenají jednotlivá přikázání Desatera a jak se k nim v evangeliu vyjádřil
Ježíš. Nechybí ani příklady ze života doplněné o srozumitelné ilustrace a prostor pro
zápisky k tématu. Kniha byla vytvořena pro školáky, ovšem vysvětlující texty obohatí i katechety a rodiče, kteří chtějí podpořit děti v jejich růstu ve víře.
Novéna ke svaté Ludmile: Devítidenní modlitba ke sv. Ludmile je vydána k 1100. výročí
jejího úmrtí. Texty modlitby k daným dnům jsou rozděleny podle blahoslavenství
a rozšířeny o úryvky z legend. Sešitek obsahuje také litanie ke sv. Ludmile.
Na život a na smrt: Děj knihy začíná za druhé světové války. Život věrných kamarádů Šimona a Karla se
změní ve chvíli, kdy jsou tito dva malí chlapci rozděleni gestapem. Přestože válku oba přežijí, pravda o záhadné události, která jim převrátila život naruby, vychází najevo až mnohem později. Jako mladí muži proto
budou muset nalézt sílu k odpuštění nejen tomu druhému, ale i sobě samému. Autorka knihy nevypráví jen
poutavý román z válečné a poválečné doby, ale přibližuje čtenářům i osobu sv. Maxmiliána Kolbeho, se
kterým se jeden z hlavních hrdinů setkává v koncentračním táboře. Kniha je vhodná pro starší mládež i dospělé a právem získala prestižní ocenění. Více na <https://paulinky.cz>.
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