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Milé sestry a milí bratři v katechetické službě,
zdravím vás na konci školního roku 2019/2020, který zůstane v naší katechetické a učitelské paměti zapsán
určitě nesmazatelně. Chci vám poděkovat za vaši celoroční práci a především za to, jak jste se snažili
kreativně a neúnavně doprovázet vám svěřené i v době epidemie. Bylo to období hledání nových cest a určitě i získávání nových zkušeností. Chci vás povzbudit ve víře, že ani ten nejmenší skutek katechetické lásky
nezůstane skryt Božím očím a přinese své plody. Přeji vám požehnaný čas letních prázdnin a těším se na
spolupráci v novém školním roce.
ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí DKC

S Ježíšem na hoře i za karantény – ohlédnutí za postním projektem 2020
I přes vyhlášenou karanténu byla v postní době povolena jedna akce, které se mohl
zúčastnit neomezený počet osob, a to setkání s Ježíšem na hoře Blahoslavenství. Těší nás,
že se do projektu zapojilo mnoho farností, přestože organizátoři museli čelit různým
komplikacím. Pokud jste se zúčastnili, budeme rádi, když nám napíšete na e-mail
<kc.brno@biskupstvi.cz> o tom, co se vám osvědčilo a co nikoliv, jak jste se vypořádali
s organizací, případně jaké jste zaznamenali ohlasy. Některé fotografie projektů najdete
ve fotogalerii na našem webu. Snímek vpravo je z farnosti Pelhřimov.

Pozvánka na setkání prvokomunikantů 2020
Setkání prvokomunikantů s otcem biskupem Vojtěchem plánuje Diecézní katechetické
centrum na čtvrtek 24. září 2020. Tentokrát bude určeno dětem, které poprvé
přistoupily ke svatému přijímání ve školním roce 2019/2020, nebo k němu půjdou až na
podzim 2020. Pro děti, které budou mít svaté přijímání až po tomto setkání, může být
akce součástí jejich přípravy. Vzhledem ke stále se měnícím zdravotním opatřením se
definitivně rozhodneme podle aktuální epidemiologické situace na začátku září, zda se
setkání opravdu uskuteční. Předpokládáme, že ano. Proto si můžete už nyní na našem
webu stáhnout a vytisknout pozvánku a dát ji dětem (například při slavnosti prvního
svatého přijímání), aby rodiče o plánované akci včas věděli.
Přihlašování bude probíhat od začátku září (po definitivním rozhodnutí) do 15. září 2020. Formulář
k přihlašování bude zveřejněn rovněž na našem webu <https://kc.biskupstvi.cz>. Kontakt pro dotazy: Marie
Špačková, tel. 533 033 227, e-mail <spackova@biskupstvi.cz>.

Letní teologický seminář
Diecézní katechetické centrum v Brně pořádá od 17. do 18. července 2020 Letní teologický seminář.
Obsahem bude několik přednášek pozvaných hostů a další program:
Pátek 17. července:
13:00 až 17:15 h ThLic. Petr Šikula: Vybrané kapitoly systematické teologie
17:30 h
Mše svatá v katedrále, po ní možnost společného posezení
Sobota 18. července:
9:00 až 15:00 h ThLic. David Ambrož: Vybrané kapitoly morální teologie
Informace o pozvaných hostech:
ThLic. Petr Šikula – rektor Papežské koleje Nepomucenum v Římě v letech 2013
až 2018, vystudoval obor fundamentální teologie na Papežské lateránské univerzitě, nyní je farářem v Kloboukách u Brna.
ThLic. David Ambrož – získal licenciát z morální teologie na Accademia Alfonsiana v Římě, nyní je farářem ve Tvarožné
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Seminář se uskuteční v Brně na Petrově 9 (fara). Přihlašování je možné do 30. června 2020 přes elektronický
formulář na <https://kc.biskupstvi.cz>. Je možné se zúčastnit i přednášek jen jednoho dne. V případě naplnění
kapacity semináře mají při přihlašování přednost katecheté brněnské diecéze s platnou kanonickou misí. Na
místě bude možné přispět dobrovolným finančním příspěvkem na náklady spojené s organizací semináře.
Kontakt: Marie Šumberová <sumberova@biskupstvi.cz>.

Teologický kurz a Učitelství náboženství pro ZŠ
Biskupství brněnské otevře ve školním roce 2020/2021 pro katolickou
veřejnost Teologický kurz. Bude probíhat v Brně od října 2020 do června
2021 dle stanoveného rozvrhu (17 sobotních setkání). Kurz je vhodný pro
zájemce z řad katolické církve, kteří si chtějí rozšířit náboženské vzdělání,
prohloubit duchovní život a prožitek společenství církve nebo se aktivně
začlenit do života farnosti. Kurz je také prvním stupněm vzdělání pro budoucí
katechety na farách, (druhým stupněm je kurz Katecheta) a je nutný také pro
zájemce o kurz Služba ve farnosti (studují ho ti, kdo mimořádně podávají svaté
přijímání, jsou lektory, vedou různé společné modlitby atd.). Teologický kurz je
určen rovněž pastoračním asistentům, kteří dosud nemají vystudovanou teologickou fakultu.
Nově nabízíme možnost spojit studium Teologického kurzu se studiem oboru Učitelství náboženství pro ZŠ,
který probíhá jako program Celoživotního vzdělávání ve spolupráci s CMTF UPOL. Pro účast v kurzu je
nutné magisterské vzdělání v oblasti pedagogických nebo společenských věd.
Přihlášky na Teologický kurz se podávají na Diecézním katechetickém centru v Brně do 14. září 2020.
Podrobné informace a formulář přihlášky ke stažení naleznete na <https://kc.biskupstvi.cz/teologicky-kurz>.
Podmínky přijetí: včasné odevzdání přihlášky, biřmování, maturita. Příspěvek na náklady spojené s organizací kurzu bude činit 1200 Kč na celý kurz. Kontakt: Marie Šumberová, tel. 533 033 247, e-mail
<sumberova@biskupstvi.cz>.

Materiály Diecézního katechetického centra v Brně
K OBJEDNÁNÍ
Moje nedělní album (cyklus A/B): je pomůcka pro příští školní rok
2020/2021, využitelná ke mším s účastí dětí. Do tohoto malého sešitku (A6)
si děti postupně dolepují každý týden samolepku (známku). Každá strana
alba obsahuje stručné shrnutí nedělního evangelia, obrázek k vymalování,
návrh úkolu a prostor k dolepení samolepky. Moje nedělní album zahrnuje
neděle a slavnosti od 6. září 2020 do 27. června 2021, a to v tom sledu, jak
jdou za sebou podle liturgického kalendáře. K albu patří list samolepek, je
k němu možné zakoupit brožuru s promluvami, předpokládaná cena 12 Kč.
List A4 s barevnými samolepkami (48 čtverečků = známek): Na každé samolepce je obrázek vztahující se
ke konkrétnímu evangeliu. List se samolepkami má u sebe katecheta či kněz (příp. rodiče), děti postupně
dostávají každý týden jeden čtvereček k dolepení do pomůcky Moje nedělní album, počet samolepek
souhlasí s počtem stran v albu, předpokládaná cena 10 Kč.
Náměty k promluvám s využitím předmětů všedního dne: Brožura s katechezemi
pro cyklus A/B může být inspirací k přípravě promluvy inspirované nedělním evangeliem, předpokládaná cena 50 Kč.
Objednávky přijímáme elektronicky do 15. června 2020 prostřednictvím formuláře
na našem webu. Prosíme, objednejte si dostatečný počet, protože nebudeme dělat
dotisk. Cena bude záviset na počtu objednávek. Můžete si objednat třeba jen jeden druh
z nabízených materiálů, protože jsou využitelné i samostatně. Pomůcky budou k dispozici v Diecézním katechetickém centru v Brně nejpozději od srpna 2020. Všem
objednávajícím o tom pošleme včas zprávu. Kontakt: Marie Špačková, e-mail
<spackova@biskupstvi.cz>, tel. 533 033 227.
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K ZAKOUPENÍ
Vysvědčení: List formátu A4 (po přehnutí A5) je vhodný k oficiálnímu zakončení
vyučování náboženství ve farnosti na konci školního roku. Vnitřní část je připravena
k vepsání údajů o dítěti a pro případné slovní hodnocení. Nabízíme různé varianty, které si
můžete prohlédnout na našem webu. Cena je 4 Kč.
Památka na první svaté přijímání: Pamětní list formátu A4 (po
přehnutí A5), do něhož kněz nebo katecheta dopíše jméno a příjmení
dítěte společně s dalšími informacemi, poslouží jako upomínka na významnou událost
prvního přijetí Pána Ježíše v eucharistii. Obrázek namalovala Hana Dostálová. Je možno
vybrat si ze dvou variant – světlé a tmavé. Cena jednoho listu je 8 Kč.
Kompletní nabídku si můžete prohlédnout na <https://kc.biskupstvi.cz>, zakoupit osobně u nás nebo objednat
na <kc.brno@biskupstvi.cz>. Telefon je 533 033 308.

Kanonické mise
Dne 30. června 2020 končí platnost některých kanonických misí k vyučování náboženství pro katechetylaiky. Žádost o udělení kanonické mise podává farář, a to formulářem, který je k dispozici na webu
brněnského biskupství v rubrice Dokumenty – Formuláře. Pro udělení kanonické mise je potřeba, aby
katecheta splňoval požadavky alespoň na minimální vzdělání. V naší diecézi je to kromě maturity také
absolvování Teologického kurzu a kurzu Katecheta. Neméně důležitým předpokladem žádosti je to, že
duchovní správce katechetu osobně zná jako bezúhonného římského katolíka a ví, že je pro službu vhodný.
Kanonická mise je potřebná bez ohledu na to, zda katecheta učí ve škole nebo na faře. Je také nutné, aby se
katecheté dále vzdělávali a účastnili se formačních setkání ve farnostech a v diecézi.

Letní pobytové akce pro děti a opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky
Na internetu je k dispozici soubor hygienicko-protiepidemiologických opatření, který vydalo Ministerstvo
zdravotnictví ČR k pořádání letních pobytových akcí pro děti. Dokument ke stažení najdete zde. Doporučujeme sledovat stránky České rady dětí a mládeže <https://crdm.cz>, kde jsou zveřejňovány aktuální informace
o tomto tématu. Informace o výuce náboženství do konce šk. roku 2020 najdete na <https://kc.biskupstvi.cz>.

Dílna všech svatých Rajhrad – aktivity pro děti i rodiny k vytištění na webu
Dílna Všech svatých v Rajhradě, která navazuje na odkaz kard. Tomáše Špidlíka, se snaží
pomoci lidem prohlubovat vztah k Bohu skrze umění. Její činnost se zaměřuje na úpravu
liturgického prostoru, rozeběhla však také několik projektů s omalovánkami vhodnými pro
katechezi dětí. Materiály jsou dostupné ke stažení a nekomerčnímu využití pro rodiče,
katechety i kněze na <http://vsechsvatych.cz>, kde je možné získat další informace.

Intenzivní kurz výroby biblických postaviček
České katolické biblické dílo organizuje od 10. do 21. srpna 2020 Intenzivní kurz výroby biblických
postaviček. Kurz se uskuteční v Olomouci na Stojanově koleji (Mariánská 7). Vyrobíte si 6 až 10 biblických
postaviček a naučíte se s nimi pracovat. Součástí programu je i praktická práce s vybraným úryvkem z Bible.
Na <http://biblickedilo.cz/kurzy> naleznete více informací a elektronickou přihlášku.

Letní škola liturgiky
Portál Liturgie.cz ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK a Želivským klášterem zvou všechny
zájemce z řad kněží, jáhnů i laiků na Letní školu liturgiky, letos věnovanou svátostem manželství a kněžství.
Letní škola se uskuteční od 18. do 23. srpna 2020 v Želivském klášteře, více na <https://liturgie.cz>.

YouTube kanál Liturgie.cz
Na portálu <https://youtube.com> je možné vyhledat kanál Liturgie.cz, kde je zveřejněno mnoho
zajímavých videí, která připravuje P. Radek Tichý s P. Petrem Soukalem a dalšími spolupracovníky. Na kanálu jsou zveřejněny všechny díly probíhajícího „bytového semináře“ Liturgika
na dobrou noc, cyklus 120″ o liturgii, věnovaný mši svaté, a mnohá další videa.
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Animátorský kurz
Zájemci se již mohou přihlašovat na dvouletý animátorský kurz, který začne v září 2020. Kurz pořádá
Diecézní centrum mládeže Brno a je vhodný pro mladé lidi od 14 let, kteří se chtějí aktivně zapojit
ve své farnosti. Další informace a přihlášku naleznete na <http://mladez.biskupstvi.cz/dcm/animatorsky-kurz> .

Týden pro mládež v Diecézním centru života mládeže Mamre v Osové Bítýšce
Již tradičně pořádaný prázdninový týden pro mládež od 12 do 19 let se v Diecézním centru života mládeže
Mamre v Osové Bítýšce uskuteční i letos, a to od 23. do 28. srpna 2020. Účastníci se mohou zúčastnit
katechezí zajímavých hostů, společné modlitby, her, setkání a workshopů. Letošní téma Na plný plyn bude
inspirováno závodní jezdeckou stájí. Přihlášení a více informací na <https://mladez.biskupstvi.cz/mamre>.

Letní kurz pro dospívající dívky
Brněnské Centrum naděje a pomoci pořádá o letních prázdninách kurz pro
dospívající dívky ve věku od 12 do 18 let s názvem Být sama sebou. Týdenní kurz
probíhá vždy dopoledne od 27. do 31. července 2020. Na setkáních se formou her,
testů a diskuzí probírají témata, jako jsou sebevědomí, osobnost, komunikace,
společenská etiketa, image, zájmy, partnerské vztahy, masáže, relaxace, lidská
sexualita, závislosti, zdravá výživa, kosmetika a kadeřnictví. Etické hodnoty jsou
předkládány v souladu s morálním učením katolické církve. Další informace,
přihláška i letáček jsou ke stažení na <https://www.cenap.cz/byt-sama-sebou-1>.

Nabídky nakladatelství
DORON
Evangelium pro děti: Tato komiksová kniha nabízí padesát příběhů z evangelií
zestručněných tak, aby byly srozumitelné dětem mladšího školního věku. Velkou předností
díla je snaha autorky o co největší věrnost textům evangelií. Výstižné a milé ilustrace
pomohou dětem se v příběhu dobře zorientovat a vtáhnou je do děje.
Skandál v Jeruzalémě: Vtipnou komiksovou formou jsou v knize převyprávěny události
smrti a vzkříšení Ježíše Krista, seslání Ducha Svatého a počátky církve. Přestože je kniha
psána současným jazykem mládeže, je zdůrazněn přesah radostné zvěsti do dnešní doby
a důležitost misijního poslání křesťana. Postavy známého příběhu znázorňují alegoricky
zvířátka (kromě Ježíše). Kniha je vhodná pro starší děti a mládež, případně pro
biřmovance, kteří už získali povědomí o příběhu z Bible a dokáží mezi vtipnými
„hláškami“ najít ukrytou hloubku. Více na <https://doron.cz>.

DUHA
Přiznej a vyznej: 14. číslo časopisu Duha (2019/2020) je vytvořeno jako průvodce svátostí smíření.
Co víš o mši svaté: Znalostní hra pro rodiny i školy obsahuje 140 otázek a herní plán. Je to 18. číslo
časopisu Duha (2019/2020). Více na <https://petrinum.com>.
IN!
Jsem svá: Dotisk oblíbené knihy pro dospívající dívky zahrnuje témata víry, vztahů,
zdraví a rodiny. V knize děvčata najdou kvalitní odpovědi na ožehavé otázky, testy,
citáty a také deníkové stránky pro vlastní zápisky. Více na <http://shop.in.cz>.
ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST
Nabídka knih pro děti: V měsíci červnu je možné pořídit některé knižní tituly pro
mladší děti za zvýhodněné ceny, více informací na <https://bibleshop.cz>.

Prázdninový provoz na Diecézním katechetickém centru v Brně
Během letních prázdnin si budeme vybírat dovolenou, je tedy možné, že některé dny v kanceláři nebude
nikdo k zastižení. Abyste nevážili zbytečnou cestu, doporučujeme předem zavolat na telefon 533 033 308
nebo napsat e-mail na <kc.brno@biskupstvi.cz>.
© Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum, Petrov 5, 601 43 Brno,
tel. 533 033 308, e-mail <kc.brno@biskupstvi.cz>, <https://kc.biskupstvi.cz>

