INFORMACE
Diecézního katechetického centra v Brně
leden - únor

školní rok 2020/2021

č. 5 a 6

Bratři a sestry v katechetické službě,
srdečně Vás zdravím na počátku doby postní. Možná víte, že mi nedávno náhle zemřel blízký spolupracovník, petrovský kostelník Josef Poštulka. Když jsem si připravoval pohřební promluvu a rozjímal jsem
nad biblickými texty, uvědomil jsem si, že Ježíšův pozemský život byl orámován službou dvou Josefů. Na
začátku života to byl Josef, spravedlivý muž, který se ujal role ochránce Svaté rodiny. S láskou byl nablízku
Marii, když v Betlémě Ježíše porodila, zavinula do plenek a položila do jeslí (srov. Lk 2,4-7). Jiný ušlechtilý
a spravedlivý muž, Josef z Arimatie, asistoval při Ježíšově pohřbu. Sňal Ježíšovo tělo z kříže, zavinul do
lněného plátna a položil do hrobky ve skále (srov. Lk 23,50-52).
Moc bych vám přál, abyste mohli zakusit, že služba katechety je podobná službě Josefově. Je to služba často
neviditelná, ale zároveň nepostradatelná. Doprovázíme člověka po celý život, stojíme spíš v pozadí,
zbytečně na sebe neupozorňujeme. Sloužíme s úctou Kristovu tělu, církvi, reprezentované těmi našimi
malými i velkými svěřenci, které se snažíme „zavinout do láskyplných pláten“ Božího slova a vkládat je do
„jeslí“ společenství věřících.
Přeji vám požehnanou dobu postní se svatým Josefem.

ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí DKC

V učení u svatého Josefa – projekt pro farnosti a rodiny nejen pro dobu postní
I letos jsme připravili projekt pro prožití postní doby ve farnostech a v rodinách. Jak
už název napovídá, projekt je inspirován postavou sv. Josefa. Pokusíme se jako on být
odvážní, poctiví, pokorní, pracovití, zkrátka spravedliví, a společně se podílet
na vybudování symbolického domu, který může představovat společenství, ale i každého z nás. Projekt je vhodný pro všechny věkové kategorie a lze si vybrat z několika
variant provedení. Podrobné informace jsou na našem webu <https://kc.biskupstvi.cz>.
Postní projekty z předchozích let zde naleznete také, a to v rubrice Pomůcky ke
stažení, pod obrázkem trnové koruny. Několik projektů se váže i k evangeliím právě
probíhajícího liturgického cyklu B.

Malý průvodce postní dobou – aplikace
Diecézní katechetické centrum připravilo i letos pomůcku Malý průvodce postní dobou.
Tištěná podoba průvodce je pro letošní rok již rozebrána. Zájemci mohou využít elektronickou aplikaci a zdarma si ji stáhnout do svých mobilních zařízení se systémem Android
a iOs. Pomůcka nabízí pro každý všední den citát z Bible a krátký duchovní impuls inspirovaný slovy papeže Františka.
Zamyšlení u jednotlivých nedělí připravili k probíhajícímu roku sv. Josefa kněží brněnské diecéze s křestním
jménem Josef. Novinkou je rozšíření aplikace o modlitby a liturgická čtení na každý den.

Postní pátky se svatým Josefem v brněnské katedrále
Od 8. prosince 2020 běží Rok sv. Josefa, který vyhlásil papež František. Proto i postní pátky chceme prožít
s touto výjimečnou postavou. Duchovní promluvu ke sv. Josefovi si můžete poslechnout přes YouTube kanál
Katedrála Petrov on-line každý postní pátek od 18:15 h nebo později ze záznamu. Program bude následující:
19. února 2021 Sv. Josef v Písmu svatém
R. D. Zdeněk Drštka
26. února 2021 Sv. Josef v církvi
Mons. Jiří Mikulášek
5. března 2021 Sv. Josef a práce
jáhen Jiří Dyčka
12. března 2021 Sv. Josef a rodina
jáhen Josef Múčka
19. března 2021 Sv. Josef a duchovní život R. D. Jindřich Kotvrda
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Materiály a dokumenty k tématu svatý Josef na našem webu
V rubrice Pomůcky ke stažení na našem webu najdete po rozkliknutí obrázku sv. Josefa luštěnky
a pracovní listy věnované tomuto světci. Je zde také apoštolský list Patris Corde papeže
Františka, ve kterém Svatý otec shrnuje život sv. Josefa i úvahy nad tím, jak může tento světec
promlouvat k lidem dnešní doby. Rovněž je zde zveřejněn i Dekret Apoštolské penitenciárie,
který upravuje pravidla pro získání plnomocných odpustků během Roku sv. Josefa. Tento
zvláštní rok vyhlásil papež František 8. prosince 2020 u příležitosti 50. výročí prohlášení sv. Josefa za
ochránce katolické církve papežem Piem IX.

Projekt Náš společný domov – koláž z fotografií a inspirace pro postní dobu
Děkujeme všem účastníkům za první zaslané fotografie. Drobnou fotokoláž je možné
prohlédnout si na <https://kc.biskupstvi.cz>.
Od 1. února 2021 je na webu a na facebookových stránkách Náš společný domov
k dispozici formulář k nahrání druhé fotografie a také drobný námět, jak si během doby
postní připomenout Rok sv. Josefa. Podrobnější informace jsou v rubrice Aktuality.

Vstupy do škol na konci roku 2020
Projekt Vstupy do škol se kvůli zavřeným školám a epidemiologické situaci téměř zastavil. Přesto se našim
lektorům podařilo alespoň v několika týdnech před Vánocemi zrealizovat adventní a vánoční programy
v některých školách. Je to sice pouze pětina obvyklých čísel (1 300 dětí), ale Bohu díky za to.
Děkujeme všem obětavým lektorkám a lektorům i odvážným školám za spolupráci. Pevně doufáme, že se
děti brzy do škol vrátí, a školy se tím pádem otevřou i pro naše lektory a křesťanské programy.

Přijď a obnov tvář země – advent 2020 ve farnostech a rodinách
V době adventní byla i přes nepříznivou virologickou situaci
v některých farnostech a v rodinách realizována adventní
aktivita našeho katechetického centra s názvem Přijď a obnov
tvář země. Děkujeme všem, kteří se zapojili. Budeme vděčni
za vaši zpětnou vazbu i fotografie. Můžete je zasílat na
e-mail <kc.brno@biskupstvi.cz>. Fotografie vpravo je z farnosti
Rynárec (českobudějovická diecéze).

Bible a my – druhé a třetí kolo mimořádného ročníku soutěže
Organizátoři každoroční soutěže Bible a my chtějí i letos povzbudit žáky ZŠ a studenty SŠ, aby se začetli do
Bible. První kolo soutěže se uskutečnilo v adventu, účastnilo se ho asi 400 soutěžících. Druhé kolo probíhalo
od 7. ledna do 16. února 2021. Třetí kolo proběhne v postní době. Stále se můžete zapojit ze svého domova
nebo ze školy, a to odesláním vyplněného soutěžního kvízu v elektronické podobě. Podrobná pravidla a kvíz
jsou zveřejněny na <https://bibleamy.cz/2020/11/mimoradny-rocnik-souteze-bible-a-my>.

Postní misijní kalendář pro děti 2021 a další materiály PMD
Pro postní dobu, která začíná Popeleční středou 17. února 2021, připravila
Papežská misijní díla Postní misijní kalendář plný obrázků a úkolů. Kalendář je
vhodný pro práci s dětmi v rodině, v hodinách náboženství, v Misijním klubku
i ve farnosti. Dětem můžete úkoly rozšířit o texty nedělních evangelií
liturgického cyklu B a pohovořit s nimi o symbolech velikonoční doby,
případně využít další materiály PMD, např. Křížovou cestu za děti v misijních
zemích či Křížovou cestu pro malé misionáře.
Kalendář je ke stažení v barevné i černobílé verzi na <https://missio.cz> v rubrice Zapojte se, odkaz Pomůcky.

Lapbooky pro dobu postní a velikonoční
V Katechetickém a pedagogickém centru ostravsko-opavské diecéze jsou stále k dostání lapbooky, předchystané složky pro katechezi dětí s tématy Půst a Velikonoce. Více na <http://metodickeinspirace.cz>.
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On-line postní přednáška dr. Anneliese Hecht – pro katechety, rodiče i kněze
Přednáška s názvem Zdalipak půst, který já si přeji, není toto… se uskuteční
19. února 2021 od 20 do 22 hodin on-line a je vhodná pro všechny, kteří
chtějí netradičně pracovat s biblickými texty ať už doma v rodině nebo při
výuce náboženství. Přednáška bude překládána z němčiny. Dr. Anneliese
Hecht je autorkou řady materiálů k biblické práci a lektorka Biblického díla ve
Stuttgartu. Přihlašovat se můžete na e-mailu <redakceduhy@gmail.com>,
kurzovné je 150 Kč. Více na <http://biblickedilo.cz>.

Postní kapky 2021
Známá aplikace do mobilních telefonů od P. Petra Hofírka (olomoucká arcidiecéze) a Davida Kadlčka nabízí
i letos různé inspirace k duchovnímu prožití postní doby. Více na <http://postnikapky.cz>.

Tvoří se postní síť modlitby dětí v ČR
Na YouTube kanálu Vlčí doupě, kde otec Roman Vlk (olomoucká arcidiecéze) zveřejňuje kázání pro děti,
zazněla výzva, aby děti společně během postní doby vytvořily „síť modlitby“ na konkrétní úmysly. Více
o iniciativě se můžete dozvědět na YouTube kanálu Vlčí doupě ve videokázání Spojuje z 22. ledna 2021.

Být sama sebou – vzdělávací kurz pro mladé dívky
I letos v brněnském Centru naděje a pomoci bude pořádán o jarních prázdninách kurz pro dospívající dívky
ve věku 12 až 18 let pod názvem Být sama sebou, tentokrát v termínu 22. až 26. února 2021. V případě že
by se nemohla uskutečnit osobní setkávání, konal by se kurz on-line formou. Více na <https://cenap.cz>.

On-line semináře pro mládež
Křesťanský web Signaly.cz připravil vzdělávací semináře pro mladou generaci středních a vysokých škol.
Každý měsíc se uskuteční seminář, který se zaměří na otázky mladých lidí nejen ve víře, ale i v běžném
životě. Více informací a registrace na <https://signalyawards.cz/celorocni-seminare>.

Humorně vzdělávací videa pro mladé věřící od Jiřího Dyčky
Jiří Dyčka, jáhen brněnské diecéze, na kanálu YouTube zveřejňuje videa, ve kterých se snaží přiblížit mladé
generaci věřících zažité pojmy a postoje, se kterými se setkávají v katolické církvi. Vybraná témata objasňuje na základě Katechismu katolické církve, ale zároveň využívá i parodii. Více na kanálu Jiří Dyčka.

Online debata Jak dnes slavit neděli?
Místo vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze, pořádá 23. února 2021 od 19:30 hodin on-line debatu
na téma Jak dnes slavit neděli? Hosty debaty budou Pavel Hošek, Tomáš Petráček
a Vojtěch Prokeš. Moderuje Josef Prokeš. Přednáška bude přenášena na YouTube kanálu Dominikánská 8.

Přihlášky na Noc kostelů 2021
Farnosti jsou zvány k zapojení se do dalšího ročníku Noci
kostelů, která proběhne v pátek 28. května 2021.
Na <https://nockostelu.cz> jsou k dispozici potřebné informace
včetně elektronické přihlášky. Farnosti z území Jihomoravského
kraje mohou požádat do 28. února 2021 krajský úřad o částečnou
dotaci na financování programu.

Studium teologických oborů
Do konce února je možné přihlásit se ke studiu bakalářských a magisterských oborů na většině vysokých
škol v České republice. Teologické obory mají v nabídce tyto fakulty:
Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
<https://uhk.cz/cs-CZ/PDF>
Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci
<https://cmtf.upol.cz>
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
<https://www.ktf.cuni.cz>
Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích <https://www.tf.jcu.cz>
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Fratelli tutti – nová encyklika papeže Františka nyní v češtině
Nová encyklika papeže Františka s názvem Fratelli tutti vychází nyní i v českém překladu. Je možné si ji
objednat na webu katolických nakladatelství nejen v knižní podobě, ale také v podobě elektronické. Papež
František v encyklice upozorňuje na důležitost bratrství mezi lidmi.

Christus vivit – exhortace papeže Františka nyní i jako audiokniha
Postsynodální apoštolskou exhortaci Christus vivit papeže Františka, která je věnována mladým lidem, je teď
možné stáhnout zdarma jako audioknihu na webu <https://slys.to>. Do vyhledávání napište název exhortace.

Nabídky nakladatelství
PAULÍNKY
V nakladatelství Paulínky v edici Novény vyšel další titul, a to 9 dní ruku v ruce se sv. Josefem. Autorka
Milada Jiřina Burgerová, OCD, v publikaci nabízí modlitby a rozjímání o životě sv. Josefa. Další zajímavou
knihou je již proslulé románové zpracování života sv. Josefa Stín Otce, které lze zakoupit i v elektronické
podobě. Více na <https://paulinky.cz>.
DORON
Útlý sešitek Novéna k sv. Josefovi od Josefa Prokeše předkládá pro každý den jeden střípek ze života
svatého Josefa, který pro nás může být tichým, ale zato velkým spojencem. Může nás skvěle inspirovat
v našich všedních dnech, při práci, v lásce, v rodinném životě, v modlitbě, při hledání světla a dalšího
směřování ve složitých situacích. Více o aktuální nabídce nakladatelství je na <https://doron.cz>.
ČASOPIS DUHA
K postní době je opět na webu <https://petrinum.com> možnost objednat si postní balíček několika čísel
časopisu Duha. Zajímavá je také nabídka lapbooků – předchystaných složek s aktivitami, které zahrnují
témata Svátosti a Desatero.
KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ
Karmelitánské nakladatelství vydalo další publikaci z řady YOUCAT, a to Kurz víry,
s podtitulem Vše, co je dobré vědět o křesťanství. Podtitul výstižně charakterizuje obsah
knihy, která se zajímavou, poutavou a aktuální formou věnuje otázkám, které si lidé –
především mladí – kladou. Například: Co víme o Bohu? Proč existuje utrpení? K čemu
potřebujeme církev? Co znamená mít svatbu v kostele? Jak souvisí
přikázání s láskou? Kurz víry je vhodný především pro mladé lidi, věřící
i hledající, a také pro ty, kdo se v dospělosti připravují na přijetí svátostí
(křest, biřmování). Může také dobře inspirovat a učit katechety i kněze,
jak odpovídat na „zapeklité“ otázky.
Další užitečnou publikací je Modlitební knížka, která obsahuje základní a tradiční
katolické modlitby setříděné podle témat. Může být proto dobrým pomocníkem nejen pro
katechumeny. Více na <https://ikarmel.cz>.
BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE
Cílem této ekumenické neziskové organizace je přístupnou formou šířit ve společnosti křesťanské poselství
víry, naděje a lásky. Tentokrát upozorňujeme na nově vydanou knihu pro děti Táta a máma patří k sobě a na
další zajímavé produkty věnované tematice manželství a rodiny. Více na <https://btm.cz>.

Provoz Diecézního katechetického centra v Brně
Vzhledem k současné situaci a nařízením vlády ČR je provoz na našem centru zatím stále omezen. Pokud
byste něco potřebovali, raději nás kontaktujte obecným e-mailem (<kc.brno@biskupstvi.cz>) nebo e-mailem
na konkrétní osobu (<příjmení@biskupstvi.cz>). I v této době se budeme snažit vyjít vám podle možností co
nejvíce vstříc.
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