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Milé sestry a milí bratři v katechetické službě,
v posledních dnech znovu a znovu přemýšlím nad dialogem mezi Ježíšem a tzv. „dobrým“ lotrem: „Ježíši,
pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.“ – „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji“ (Lk
23,42n). Žasnu nad obdivuhodnou vírou lotra. Co vlastně vidí? Očima tento umírající zločinec vidí kříž
a na něm jiného umírajícího člověka. Ježíš v tu chvíli rozhodně nevypadá jako zachránce, ale spíš budí
dojem lidského ztroskotance. Lotr ale dokáže očima víry zahlédnout trůn a na něm krále. To je nádherné. My
si uprostřed našich lidských starostí někdy počínáme spíš jako ten druhý lotr, který na Boha zanevřel a zahrnul ho výčitkami. Přeji vám do dalších dní schopnost i uprostřed těžkostí a starostí vidět v Ježíši Boha
blízkého.
Píšu vám v době, kdy byla vyhlášena mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky
ohledně shromažďování osob a uzavření škol. Mnoho našich aktivit tak bude zrušeno či omezeno. Využijte
prosím tento čas, který byste za normálních okolností strávili např. ve škole, k modlitbě za svěřené osoby.
I to je krásná a důležitá podoba katechetické služby.
Přeji vám vše dobré v této letos trochu jiné postní době.
ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí DKC

Pokyny brněnského biskupa v souvislosti s epidemií COVID-19
Pokyny brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho ze dne 11. března 2020:
• Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ohledně shromáždění osob a v návaznosti
na ně na výzvu ČBK v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 uděluje brněnský diecézní biskup
Vojtěch Cikrle pro věřící brněnské diecéze po dobu trvání mimořádných opatření dispens od osobní účasti
na nedělní bohoslužbě. Ježíše Krista je možné v těchto případech přijímat duchovně, tedy vyjádřením
touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě.
• Kněží jsou povinni zajistit, aby se žádné mše svaté neúčastnilo více než sto osob. (Ve farnosti je možné
využít technické možnosti, které se dnes nabízejí, například přenos mše prostřednictvím webkamery.)
• Starší a nemocní lidé se mají bohoslužeb účastnit prostřednictvím televizního, rozhlasového nebo internetového přenosu.
• Věřící, kteří mají příznaky respiračních nemocí, mají podezření z nákazy koronavirem nebo se cítí oslabeni, ať se zdrží účasti na bohoslužbách. To stejné platí pro kněze, ministranty a pomocníky při liturgii.
• Je třeba dočasně odstranit z kropenek svěcenou vodu.
• Doporučuje se dle možnosti umístit dezinfekční gely ke vstupu do kostela a vybídnout k jejich užívání.
• Svaté přijímání mají kněží podávat jen na ruku.
• Obřad pozdravení pokoje bude při bohoslužbě vynechán.

Seminář Jak vést modlitbu ve společenství (nejen) dětí bude přeložen
Seminář Jak vést modlitbu ve společenství (nejen) dětí, který se měl uskutečnit v sobotu 21. března 2020
v Brně, bude přeložen na jiný termín. Aktuální informace budou zveřejňovány na našem webu
<https://kc.biskupstvi.cz>.

Malý průvodce postní dobou – ke stažení na webu i jako aplikace
Od Popeleční středy je spuštěna aplikace Malý průvodce postní dobou. Aplikace je určena
do mobilních telefonů a tabletů s operačním systémem Android a najdete ji v Google Play.
Texty pro aktuální postní týden lze nalézt také na webu <https://kc.biskupstvi.cz>.
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Materiály Diecézního katechetického centra v Brně
Biblické záložky: Při příležitosti Roku Bible vydává naše katechetické centrum papírové záložky s tématy:
knihy Bible, stručné biblické dějiny, tipy pro četbu Bible, Bible výjimečná kniha. Cena záložky je 3 Kč.

Slavíme Svatý týden: Malý kalendář událostí Ježíšova utrpení, smrti a zmrtvýchvstání pro děti školního
věku obsahuje informace o nejdůležitějších dnech Svatého týdne (Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký
pátek, Bílá sobota a Neděle Zmrtvýchvstání Páně). Usnadňuje tak orientaci v tom, která událost se v určený
den připomíná a jak se v církvi slaví. Kalendář stojí 12 Kč, rok vydání 2018.
Co slavíme o Velikonocích: Brožurka přibližuje dětem události Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání a ukazuje souvislost s naším životem. Na jednotlivých stránkách mají děti za úkol
odpovědět na otázku, doplnit slovo nebo větu, a třeba se i s pomocí Bible dozvědět o tématu
více. Brožurka je vhodná k využití v katechezi nebo jako dárek. Má formát A6 a je barevná.
Jeden kus stojí 10 Kč, rok vydání 2015.
Naše materiály si můžete prohlédnout na <https://kc.biskupstvi.cz>, zakoupit osobně u nás nebo objednat
na <kc.brno@biskupstvi.cz>. Telefon je 533 033 308.

30. skautská pouť brněnské diecéze
Od roku 1990 se vždy kolem svátku sv. Jiří, patrona skautingu, konají v brněnské
diecézi skautské poutě. Letošní jubilejní skautská pouť proběhne v sobotu 25. dubna
2020 v Jedovnicích a vyvrcholí bohoslužbou, kterou bude v kostele sv. Petra a Pavla
slavit v 15:00 hodin brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle. Vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví doporučujeme u organizátorů ověřit, zda
akce není přeložena na jiný termín.

Postní rekolekce pro katechety a animátory farních společenství
Akce, na kterou zvou kolegové z olomouckého centra pro katechezi, se uskuteční na Velehradě v poutním
a exercičním domě Stojanov od 27. do 29. března 2020. Rekolekci povede P. Vojtěch Šíma, biskupský
delegát pro stálou formaci kněží. Přihlašovat se můžete na <http://www.stojanov.cz/program-akci.html> nebo
na telefonních číslech 572 571 420 a 733 741 896, kde lze také ověřit aktuální informace o konání akce.

Diecézní setkání mládeže 2020
Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem se letos mělo uskutečnit 3. a 4. dubna
2020 v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla. Mottem letošního setkání je Ježíšova věta: „Mládenče, pravím
ti, vstaň.“ (Lk 7,14). Sledujte web <https://mladez.biskupstvi.cz/dsm>, průběh akce mohou ovlivnit mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a termín bude jistě přeložen.

Křížová cesta pro mládež s myšlenkami z exhortace Christus vivit
Na webu <https://cirkev.cz/cs/christus-vivit> je v dokumentech ke stažení zveřejněna křížová cesta, inspirovaná
exhortací Christus vivit. Najdete zde i další zajímavé materiály a odkazy na užitečné webové stránky.

Týden modliteb za mládež a brožurka České biskupské konference
V týdnu před Květnou nedělí, 29. března až 5. dubna 2020, proběhne Týden modliteb za mládež. Sekce pro
mládež ČBK k této příležitosti vydala brožurku s aktivitami, ke stažení na odkazu <http://bit.ly/tmm20>.
Kurz pro hlavní vedoucí dětských táborů
Sdružení Petrov, z. s., pořádá kurz Hlavní vedoucí dětských táborů akreditovaný MŠMT. Kurz proběhne
o víkendu 29. až 31. května. 2020 na faře v Osové Bítýšce. Aktuální informace na <http://sdruzenipetrov.cz>.
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Dnes jím jako Ekvádorec – projekt pro školy a soutěž
Projekt pro školy, jehož tvůrcem je Salesiánská asociace Dona Boska, probíhá od 1. března do
31. května 2020. Autoři projektu chtějí v dětech probudit zájem o druhé a zprostředkovat jim
nadhled nad svým životem. Každým rokem je proto vybrána jedna z rozvojových zemí, na
kterou se projekt zaměřuje. Smyslem letošního ročníku je přiblížit žákům zábavnou formou,
jak vypadá život jejich vrstevníků v Ekvádoru.
Na stránkách <https://dnesjimjako.cz> jsou připraveny pracovní listy pro žáky prvního i druhého stupně,
zajímavosti o Ekvádoru, recepty z ekvádorské kuchyně a výpovědi salesiánských dobrovolníků, kteří
v Ekvádoru pracují. K dispozici jsou i pracovní listy z minulých let. Součástí projektu je malá soutěž pro
jednotlivce i třídní kolektivy ve vytváření co nejoriginálnější „sloní želvy“. Fotografie výtvorů je možné
zasílat na <dnesjimjako@sadba.org>. Pro zapojení do projektu je vhodné zaregistrovat školu na webu.
Cestou dvou bratří – XV. ročník výtvarné soutěže pro děti I. stupně ZŠ, MŠ a ZUŠ
Cílem výtvarné soutěže Cestou dvou bratří je přiblížit dětem kořeny naší kultury a dát
pozitivní příklad pro život v současnosti. Soutěž je sice zaměřená na děti, ale neobejde
se bez aktivní spolupráce rodičů, učitelů, vychovatelů či animátorů, tedy i katechetů.
Do 17. května 2020 mohou soutěžící posílat své práce vytvořené podle soutěžních podmínek určených pro dané věkové kategorie. Výsledky soutěže pak budou slavnostně
vyhlášeny během Večera lidí dobré vůle 4. července 2020 na Velehradě.
Na <http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/cestou-dvou-bratri-vytvarna-soutez> naleznete podrobné informace a podmínky soutěže.

Chvály, ukazovačky a další písničky nejen pro děti
Na webu <http://chvaly.nasefara.cz> (farnost Ostrava-Přívoz) je shromážděno více než 200 dětských písní,
ukazovaček a chval. Zpěvník obsahuje texty písní s akordy, případně i videa a obrázky. Web je určen pouze
pro nekomerční využití a pro osobní potřebu.

3 MC katechismus i jako aplikace do mobilního telefonu
Seriál 72 krátkých videí (2–3 minuty) se základními tématy katolického katechismu existuje i jako aplikace
3 Minute Catechism - 3MC. Lze ji stáhnout do mobilních telefonů se systémem Android a iOS. Ve videích se
autoři pokusili o krátkou a jednoduchou formu sdělení, které je přístupné co nejširšímu okruhu účastníků.
Katechismus 3MC může poskytnout inspiraci při katechezi mládeže a dospělých. Videa jsou kromě světových jazyků dostupná i ve slovenštině. Český překlad zatím neexistuje.

Konference o manželství 2020
Akademie kanonického práva v Brně pořádá konferenci o manželství, která je součástí studijního programu
v rámci trvalé formace pracovníků v pastoraci. Přednášky proběhnou 20. až 22. dubna 2020 vždy od
9 hodin v Duchovním centru sv. Františka z Pauly na Vranově u Brna. Téma přednášek je Éros a agapé
v manželském životě. Konference je určena kněžím, jejich spolupracovníkům a manželům. Aktuální informace o konání akce jsou na <https://akademiekp.cz>.

Film V síti – vyjádření k jeho preventivnímu využití pro žáky základních škol
V těchto dnech je uváděn do kin film V síti, který zobrazuje realitu zneužívání dětí na internetu a varuje před
sexuálními predátory v online prostředí. Mnozí pedagogové zvažují možnost využít filmovou verzi „12+“
k prevenci a zúčastnit se s žáky projekce filmu v kině. Názory na tento způsob prevence se různí, z vyjádření
pracovníků pražské křesťanské pedagogicko-psychologické poradny vyplývá, že plošnou projekci žákům
v kině nedoporučují, jelikož se jedná o citlivé téma, na které nemusí být všichni žáci dostatečně psychicky
zralí a které by bylo vhodnější probrat v menších skupinkách s odborníkem. Film je podle pracovníků
poradny naopak velmi vhodný pro pedagogy a rodiče, kteří si díky němu mohou uvědomit závažnost situace.
Podrobné vyjádření je ke stažení na <http://kppp.cz/prevence>.
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Nenech to být – aplikace podporující obranu proti šikaně
Pokud se při svém katechetickém působení setkáváte s tím, že děti, které učíte, se stávají oběťmi šikany či
vědí o nějakých takových případech, může v tomto směru pomoci aplikace Nenech to být. Vyvinuli ji tři
studenti, kteří se chtěli aktivně postavit proti šikaně na školách, a nabízejí ji školám zdarma k užívání. Více
informací na <https://nntb.cz>.

Iniciativa 24 hodin pro Pána 2020
Podle výzvy papeže Františka se také letos uskuteční iniciativa 24 hodin pro Pána, která se koná každoročně
z pátku na sobotu před 4. nedělí postní. V letošním roce půjde o 20. a 21. březen. V každé diecézi má být
vždy otevřen nejméně jeden kostel, nejlépe s vystavenou eucharistií, kde bude možnost přistoupit ke svátosti
smíření.
Pašije 2020
Tradiční pašijovou hru Co se stalo s Ježíšem, která se každoročně koná ve Žďáru nad Sázavou, připravuje
více než dvě stě žďárských farníků. Letos je hra plánována na úterý 7. dubna 2020 ve 20 hodin v dětském
areálu na sídlišti Libušín. Aktuální informace o konání akce jsou na <https://pasijezr.cz>.

Celostátní setkání mládeže 2021
Sekce pro mládež ČBK pořádá Celostátní setkání mládeže, které se bude konat ve dnech 10. až
15. srpna 2021 v Hradci Králové. Setkání je určeno pro mladé od 14 do 24 let, kteří chtějí prožít několik dní
ve společenství věřících vrstevníků. ČBK prosí o zohlednění tohoto termínu při plánování farních aktivit na
příští rok.

Nabídky nakladatelství
ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST
V měsíci březnu nabízí Česká biblická společnost velmi výrazné slevy na Bible a biblickou literaturu.
Zajímavým knižním titulem je …a co o tom říká Bible, který předkládá různé biblické texty utříděné podle
témat. Aktuální nabídku slev najdete na <https://bibleshop.cz/akce>.
VYŠEHRAD
Apoštolské krédo – jak chápat vyznání víry je knihou vídeňského teologa Huberta
Philippa Webera. Autor vykládá srozumitelně krok za krokem apoštolské krédo
a jeho zásadní věroučné pravdy tak, aby byly zajímavé nejen pro věřící, ale i pro ty,
kdo stojí mimo církve či k nim chovají odstup. Kniha se opírá nejen o výklad Bible
a nejdůležitějších textů církevní nauky, ale také o lidskou zkušenost. Zahrnuje rovněž
užitečné historické a kulturní souvislosti. Zvídaví dospělí katechumeni nebo
biřmovanci, najdou v knize kvalitní a jasné odpovědi na mnohé ze svých otázek. Více
na <http://ivysehrad.cz>.
KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ
Neobyčejný román o Ježíšovi napsal Jean Mercier, který vtahuje čtenáře do biblického světa, v němž si lidé
kladou stejné otázky jako my dnes. Autor se nedrží otrocky biblického vyprávění a do známých scén zasazuje nečekané dialogy, aniž by originál přikrášloval. Více na <https://ikarmel.cz>.
BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE
Ježíš žije – omalovánky, kvízy přibližují dětem velikonoční příběh. Obsahují také úkoly (luštění,
doplňovačky) a vystřihovánku. Navíc si mohou děti obrázky v sešitě vyzdobit přiloženými samolepkami.
Sešit je určen pro děti od 5 do 8 let. Úplná nabídka zboží na <http://btm.cz>.
SLYŠ.TO
Audionakladatelství vzniklo jako dceřiná firma Radia Proglas a postupně rozšiřuje svoji nabídku audioknih,
která zahrnuje témata pro děti i dospělé. Více na <https://slys.to>.
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