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Bratři a sestry v katechetické službě,
jedním z hlavních „hrdinů“ Ježíšova velikonočního příběhu je kámen u jeho hrobu. Pro farizeje se náhrobní
kámen měl stát jistotou, že epizoda s Ježíšem definitivně skončila. Ježíšovo tělo bylo přece pohřbeno a tento
kámen garantuje, že konečně přijdou klidné dny. Naopak pro ženy se tentýž kámen stává překážkou v jejich
zamýšlené péči o zesnulého. Obě dvě skupiny lidí nakonec tento kámen překvapil. Byl totiž odvalen. To
ženám způsobilo radost, židovským představeným naopak nové vrásky.
I v našem životě je přítomno mnoho menších či větších kamenů. Někdy hrají roli skály, o kterou se opíráme
a na kterou spoléháme, a pak zažijeme zklamání. Častěji jsou to ale překážky na cestě, se kterými se nám
nedaří pohnout. Co je tím mým balvanem? Někdo se cítí unavený prací, permanentně přetížený, někoho trápí
nesmyslnost opatření či přílišná byrokracie. Další je vyčerpaný partnerským vztahem, nejistý ve výchově
dětí, zahořklý ve víře, otrávený politikou a skandály.
O kameni dnes nemluvím náhodou. Chci vás všechny pozvat na svěcení nového oltáře katedrály. Slavnost se
uskuteční v pátek 21. května v 17:30 hodin. Jedná se o historický okamžik pro katedrálu i diecézi. Budu
moc rád, když také vy katecheté do katedrály přijdete.
Zároveň chci připomenout, že neexistuje tak těžký kámen, který by Bůh nemohl odvalit. A každý z našich
osobních balvanů se nakonec může stát oltářem, místem, kde je oslavován Bůh.
ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí DKC

Náš společný domov – jdeme do finále
Sedm měsíců trvající projekt Náš společný domov se blíží do finále. Končíme
24. května. Nezapomeňte proto ještě nahrát své fotografie přes formulář
<https://kc.biskupstvi.cz/projekt-nas-spolecny-domov-foto>. Získáte tak možnost
zapojit se do slosování o drobné odměny, vybrané fotografie vystavíme
v brněnské katedrále. Výstava může být příležitostí, jak sdílet krásné hodnoty
a děkovat Bohu.
Projekt probíhá při příležitosti Roku Laudato si‘, stále je možné se do něj
zapojit a plnit úkoly, které přispívají k poznávání přírody, k oslavě Boha,
k modlitbě, k prohloubení mezilidských vztahů a k péči o stvoření.

Pouť katechetů do Rajhradu
Srdečně zveme katechety brněnské diecéze na pouť do Rajhradu, která se koná v úterý 8. června 2021. Pěší
etapa poutě začne ve 14 hodin před brněnskou katedrálou sv. Petra a Pavla. Odtud půjdeme ke kostelu
sv. Petra a Pavla v Rajhradě. Zde bude v 18 hodin sloužena mše svatá. Délka trasy je asi 15 km příjemným
terénem. Kdo by se chtěl připojit až na mši svatou, je to také možné. Neváhejme a pojďme se pomodlit
a poděkovat za sebe navzájem i za všechny nám svěřené.

Prvokomunikanti 2021
Jak jsme vás již informovali, setkání prvokomunikantů s otcem biskupem Vojtěchem
Cikrlem plánujeme na čtvrtek 23. září 2021. Bude určeno dětem, které přistoupily
k prvnímu svatému přijímání ve školním roce 2020/2021 nebo na podzim 2021.
Zúčastnit se mohou i děti, které byly u prvního svatého přijímání ve školním roce
2019/2020, ale z důvodu pandemie se loňského setkání nemohly zúčastnit.
Již nyní můžete děti a rodiče o termínu informovat. Pozvánka ke stažení a vytištění
bude brzy na <https://kc.biskupstvi.cz>.
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Nabídka pomůcek z našeho centra
Ježíšova blahoslavenství: Nová brožura shrnuje materiály původně z Katechetického věstníku, obsahuje však i nově zpracované náměty. Každé téma (blahoslavenství) má tuto strukturu: biblický rozbor (určeno katechetům), katecheze pro
mladší školní věk, katecheze pro starší školní věk, příběh. Zařazeny jsou také
kopírovatelné luštěnky a pracovní listy pro mládež. Cílem pomůcky je nabídnout
katechetům konkrétní podněty pro předávání Ježíšova stěžejního učení. Cena
brožury je 60 Kč.
Brožurka Loterie svatého Josefa: Internetový projekt Diecézního katechetického centra v Brně s názvem Loterie svatého Josefa se setkal s velkým zájmem široké veřejnosti.
Proto jsme se rozhodli texty „loterie“ vydat i v tištěné podobě. Brožurka formátu A6 má
podtitul 51 malých kroků na cestě k Bohu, protože obsahuje 51 vlastností inspirovaných
životem sv. Josefa. Vybrané vlastnosti jsou doprovázeny texty papeže Františka a jeho
předchůdců. Brožurka může dobře posloužit dospělým pro rozvoj duchovního života.
Vhodná je také ke zpytování svědomí. Cena je 10 Kč.
Kromě papírové verze „loterie“ můžete stále až do 8. prosince 2021 losovat vlastnosti na
našem webu <https://kc.biskupstvi.cz>, a to kliknutím na banner Loterie sv. Josefa.
Vysvědčení: List formátu A4 (po přehnutí A5) 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.
Pomůcky je možné objednat přes e-mail <kc.brno@biskupstvi.cz> nebo zakoupit přímo v kanceláři v Brně.
POMŮCKY K OBJEDNÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Moje nedělní album (cyklus B/C): Pro příští školní rok 2021/22 nabízíme
možnost objednat si pro děti Moje nedělní album, které je využitelné při
bohoslužbách s účastí dětí nebo také doma. Jedná se o již známý sešitek (A6),
do něhož si děti dolepují každý týden samolepku (známku). Každá strana
sešitku (alba) je věnována jedné neděli nebo slavnosti. Obsahuje stručné shrnutí
evangelia, obrázek k vymalování, návrh úkolu a prostor k dolepení samolepky.
Neděle a slavnosti jsou uspořádány v souladu s liturgickým kalendářem, a to od
5. září 2021 do 26. června 2022. Předpokládaná cena je 12 Kč.
Samolepky: Slouží k nalepování do sešitku Moje nedělní album a jsou seskupeny na jednom
listu A4 (celkem 48 čtverečků). Dospělí (katecheté, rodiče) je nejdříve nastříhají na čtverečky
a dětem postupně rozdávají. Předpokládaná cena jednoho listu bude 10 Kč.
Náměty k promluvám pro děti (cyklus B/C): Při mších svatých s účastí dětí je možno
inspirovat se touto brožurkou, kde je navrženo, jak využít k promluvě či katechezi předměty
všedního dne. Cena je 50 Kč.
Prosíme, objednejte si zavčas potřebný počet materiálů, abychom věděli, jak velký náklad máme nechat
tisknout. Dotisk nebude. Objednávky přijímáme přes el. formulář <https://1url.cz/LKQgA> do 15. června.
Moje nedělní album bude k dispozici v Diecézním katechetickém centru v Brně nejpozději v srpnu 2021.
Kontakt pro případné dotazy: M. Špačková, e-mail <spackova@biskupstvi.cz>, tel. 533 033 227.

Týden pro mládež v Diecézním centru života mládeže Mamre v Osové Bítýšce
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 22. do 28. srpna 2021. Týden plný zábavy, her a duchovního povzbuzení nese název Stroj času. Přihlášky a informace jsou na <https://mladez.biskupstvi.cz/mamre>.

Letní diecézní setkání mládeže
Diecézní centrum mládeže zve všechny mladé od 14 do 20 let na Letní diecézní setkání mládeže. Akce se
koná od 11. do 15. srpna 2021 v Brně. Účastníci se mohou těšit na workshopy a přednášky se zajímavými
hosty, večer chval, mše svaté a hlavně na setkání s otci biskupy i se svými vrstevníky z celé brněnské
diecéze. Elektronické přihlašování se slevou bylo spuštěno 5. května 2021 na webových stránkách
<https://mladez.biskupstvi.cz/dsm>, kde budou přibývat všechny další informace.
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Všichni byli naplněni Duchem Svatým – biblická on-line přednáška s Anneliese Hecht
Redakce časopisu DUHA zve všechny zájemce o netradiční práci s biblickými texty na
on-line přednášku, kterou povede dr. Anneliese Hecht, dlouholetá lektorka Biblického
díla ve Stuttgartu a autorka řady materiálů k biblické práci. Přednáška se koná v pátek
21. května 2021 od 20 do 22 hodin. Přihlášení je přes e-mail <redakceduhy@gmail.com>,
kurzovné je 150 Kč.

Záznamy přednášek z fóra o digitalizaci náboženského vzdělávání
Katedra Teologické fakulty Jihočeské univerzity uspořádala 19. dubna 2021 přednáškový blok o digitalizaci
v náboženském vzdělávání. Více informací a záznamy některých přednášek můžete najít na odkazu
<https://www.tf.jcu.cz/o-fakulte/aktuality-cs/kdyz-vstoupi-nabozenske-vzdelavani-do-digitalniho-prostoru>.

Týden pro rodinu
Rodinný svaz ČR pořádá již 13. ročník akce Týden pro rodinu, tentokrát
s mottem Rodinná pohoda není náhoda. V rámci tohoto týdne se konají akce
pro rodiny po celé republice, jednou z výzev je nahrání krátkého videa na
téma Zeptej se vašich, proč jsou spolu či na téma Kdy je nám doma nejlépe.
Rodiny se také mohou pokusit odpovědět na otázky v přiloženém pracovním
listu. Více informací na <https://tydenprorodinu.cz>.

Den pro rodinu v Brně
V rámci Týdne pro rodinu se koná v sobotu 15. května 2021 Den pro rodinu. Centrum pro rodinu a sociální
péči připravilo v Brně na Biskupské 7 a v zahradách pod Petrovem od 14 do 16:30 hodin zážitková
stanoviště s úkoly – Putování za poznáním aneb po stopách sv. Ludmily a sv. Josefa. Více na
<https://crsp.cz/oslavte-s-nami-den-pro-rodinu>.

Misijní putování k Panně Marii
Misijní putování, které připravila Papežská misijní díla, je program, do kterého se
lze zapojit v každém věku, individuálně nebo v rodinném, farním či jiném
společenství. Putování využijete jako zábavný misijní program pro děti nebo jako
přípravu před Misijní nedělí, případně jako zdroj inspirace pro rozjímání. Můžete
si vybrat konkrétní mariánské poutní místo, k němuž se vydáte, anebo si udělat
svou soukromou mariánskou pouť (např. doma v křesle, na zahradě, v blízkém
parku). Vše záleží na tom, jaké jsou vaše možnosti.
Pomocí kartiček s náměty pro putování se seznámíte s dětmi z Malawi, Papuy Nové Guiney, Filipín
a Guayany, dozvíte se něco o těchto zemích a třeba i rozluštíte tajenku. Na <https://missio.cz/misijni-putovani>
si můžete vytisknout či stáhnout do mobilu potřebné podklady a naleznete zde všechny informace.

Postav s námi barevné město – výtvarná soutěž v projektu Dnes jím jako Ekvádorec
Dnes jím jako Ekvádorec je projekt pro rodiny i školy, jehož
tvůrcem je Salesiánská asociace Dona Boska. Organizátoři
si kladou za cíl probudit v dětech zájem o druhé. Vždy je proto
vybrána jedna z rozvojových zemí, na kterou se projekt zaměřuje.
Momentálně je to Ekvádor.
Právě probíhá soutěž Postav s námi barevné město, kdy účastníci z ozdobených nápojových krabic staví
barevné ekvádorské město Esmeraldas. Fotografie svých vytvořených domků či uliček mají zaslat na
e-mail <dnesjimjako@sadba.org>. Organizátoři pak ze zaslaných fotografií vytvoří pomocí fotomontáže
snímek celého města. Účastníci soutěže budou odměněni drobnou publikací obsahující příběhy salesiánských
dobrovolníků působících v Ekvádoru. Více informací najdete na webu <https://dnesjimjako.cz> pod příslušnou záložkou.
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Jarní škola liturgiky 2021
Webový portál Liturgie.cz (Institut pro liturgickou formaci) zve na Jarní školu liturgiky, která se koná
v sobotu 29. května v Praze ve Strahovském klášteře. Tématem tohoto duchovně-formačního náboženského
setkání bude Eucharistie. V přednáškovém bloku vystoupí P. Radek Tichý, P. Petr Soukal, P. Jiří Korda
a P. Jan Kotas. Více informací a přihlášení na <https://liturgie.cz>.

Liturgie města Říma pro mládež
Institut pro liturgickou formaci ve spolupráci s Papežskou kolejí Nepomucenum zve mladé lidi od 15 do 25
let na poznávací pobyt v Římě od 22. do 27. srpna 2021, který bude cestou za poznáním římské bohoslužby
a porozuměním tomu, jak naše liturgie vyrostla v bazilikách, baptisteriích a katakombách na obou březích
Tibery. Elektronické přihlášky a více informací na webových stránkách <https://liturgie.cz>.

Květnový růžencový „maraton“ za ukončení pandemie
Papež František vyhlásil na začátku května „modlitební maraton“ za ukončení pandemie a návrat k sociálním
a pracovním aktivitám. Centry této naléhavé modlitby se stalo 30 významných mariánských poutních míst po
celém světě, která se budou po celý květen denně střídat ve vedení živě přenášené modlitby růžence vždy
v 18 hodin římského času. Každý den modliteb bude na úmysl za jednu skupinu lidí, která byla pandemií
postižena. Seznam úmyslů na každý den měsíce května a seznam světových poutních míst, ve kterých bude
modlitba probíhat, najdete ke stažení pod článkem Výzva k modlitebnímu maratonu růžence na poutních
místech v ČR zveřejněném na portálu <https://cirkev.cz>. Do výzvy se totiž podle svých možností zapojí
i poutní místa v České republice.

Nabídky nakladatelství
KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ
Růženec hrou: Knížka obsahuje brožurku s návodem k modlitbě růžence, přehled růžencových tajemství a samolepky, které dětem pomohou lépe modlitbu pochopit. Přibalen je
i dřevěný barevný růženec.
Znamení a symboly katolické víry: Známý katecheta Les Miller
v příručce vysvětluje 25 otázek týkajících se znamení a symbolů
katolické víry. Například: „Proč je nejznámějším křesťanským symbolem kříž? Co představuje adventní věnec? Proč se na Zelený čtvrtek
umývají některým lidem v kostele nohy?“ Kapesní příručka je proto
vhodná pro všechny, kdo se seznamují se světem křesťanských
symbolů. Využijí ji i ti, kdo hledají způsob, jak podstatu těchto znamení vysvětlit svým
přátelům nebo dětem při katechezi.
Více informací o aktuální nabídce je na <https://eshop.cirkev.cz>.
PAULÍ NKY
Kvítky sv. Františka: Kniha příběhů ze života svatého Františka a jeho prvních druhů
se právem řadí k perlám křesťanské literatury. Nový opravený český překlad vychází
z kritického vydání italského textu z konce 14. století. Čtenáře potěší i krásné ilustrace
současného italského výtvarníka Piera Casentiniho.
Více o aktuální nabídce na <https://paulinky.cz>.
ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST
Nabídka k Noci kostelů: Pro organizátory Noci kostelů nabízí Česká biblická
společnost některá kapesní vydání Bible ve výrazné slevě. Vzhledem k tomu, že se
jedná o speciální akci, letáček se slevami najdete pouze zde v prokliku. Objednat knihy
můžete přes e-mail <obchod@dumbible.cz>, je potřeba uvést, že se jedná o literaturu na Noc kostelů a také
své telefonní číslo.
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