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Milé katechetky a milí katecheté,
nedávno mě zaujal text, podle kterého nám v každém období života něco podstatného chybí. Článek
zdůrazňoval tři důležité komodity: čas, peníze a síly. Mladí lidé mají čas i hodně energie, ale většinou jsou bez
peněz. Lidé v produktivním věku tvrdě pracují, mají hodně sil, vydělají si peníze, ale postrádají čas. Ve stáří
máme peníze i čas, ale zase pro změnu už máme málo sil. Vždycky něco schází.
A co katecheté? Možná jsou zvláštní kategorií, která nemá ani jednu z uvedených veličin. Často mají plno
aktivit, a tak jim chybí volný čas. Z neustálé služby druhým jsou unavení, o penězích snad ani nemusím mluvit.
Přesto naše víra tyto tři hodnoty staví do jiného světla. Věříme, že nejbohatším je ten, kdo má Boha. Vždyť
část slova „bohatství“ obsahuje „boha“. Ani čas modlitbou neztrácíme, ale naopak získáváme. A síly? Podle
proroka Izaiáše „Bůh znavenému dává sílu, bezmocnému rozmnožuje zdatnost. Junáci zemdlí a unaví se,
rekové klopýtají slabostí, ale ti, kteří doufají v Hospodina, nabývají sil, jak orli dostávají křídla, běží a neumdlí,
jdou bez únavy.“ (srov. Iz 40,29-31)
Moc vám děkuji za vaši práci během celého školního roku a přeji vám požehnané prožití letních prázdnin.
Pokud máte facebookový profil, budu rád, když se přidáte do skupiny Katecheté brněnské diecéze, ať jsme si
blíž a můžeme vzájemně sdílet všechny svoje radosti a trampoty.
ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí DKC

Uskutečnila se pouť katechetů brněnské diecéze do Rajhradu
Avizovaná pouť katechetů brněnské diecéze z katedrály sv. Petra
a Pavla v Brně do kostela sv. Petra a Pavla v Rajhradě se
uskutečnila 8. června 2021. Pěší poutníci vyrazili již ve 14 hodin
z Brna. Přestože se nás nesešlo velké množství, v závěrečné mši
svaté v Rajhradě jsme mysleli na celou diecézi, na rodiny,
katechety a na všechny, kdo se poutě nemohli zúčastnit. Fotografie
z akce si můžete prohlédnout na Facebooku ve skupině Katecheté
Brněnské diecéze nebo ve fotogalerii na našem webu.

Katecheté brněnské diecéze na Facebooku
V těchto dnech jsme založili na Facebooku novou skupinu
s názvem Katecheté brněnské diecéze.
Cílem této skupiny je usnadnit a zrychlit komunikaci mezi katechety a katechetickým centrem, stejně jako
mezi katechety navzájem. Skupina poslouží jako místo pro zveřejnění důležitých sdělení. Rovněž budeme rádi,
když se stane neformálním prostorem pro osobní postřehy z katechetického prostředí a pro vzájemné duchovní
obohacení. K zapojení se do této skupiny je potřeba mít na internetovém portálu Facebook svůj profil, vyhledat
si zde název skupiny Katecheté brněnské diecéze a kliknout na tlačítko Přidat se ke skupině. Jako členové
skupiny budete mít možnost kliknout na tlačítko Pozvat, které umožňuje pozvat do skupiny další vaše známé
katechety. Za rozšíření povědomí o nově vzniklé skupině budeme rádi.

Zakončení Teologického kurzu 2021/2021
V sobotu 12. června 2021 proběhlo v katedrále
slavnostní ukončení Teologického kurzu. Moc
gratulujeme všem 63 absolventům, kteří převzali
osvědčení z rukou pomocného biskupa Pavla
Konzbula. Kurz vzhledem k pandemii probíhal
celý on-line. Informace a přihlášky do navazujícího kurzu Katecheta, který začne v říjnu 2021,
zveřejníme začátkem letních prázdnin na webu.
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Náš společný domov – pozvánka na výstavu v katedrále
Zveme do brněnské katedrály na výstavu k projektu Náš společný
domov, kterou můžete zhlédnout do 20. června 2021. Sedm měsíců
trvající projekt sice již skončil, obdivovat Boží stvoření však
můžeme neustále. Výstava může být jednou z příležitostí, jak sdílet
krásné hodnoty a děkovat Bohu. Pro ty, kteří se do projektu zapojili
a zaslali své fotografie, je připravena drobná odměna.

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 je na <https://kc.biskupstvi.cz>.

Letní teologický seminář v Brně na Petrově
Letní teologický seminář se uskuteční od pátku 16. července (13 až 17:30 h) do
sobotního odpoledne 17. července 2021 (9 až 15 h) v Brně, v prostorách fary
Petrov 9. Na programu budou opět vybraná témata z morální a systematické
teologie, která přednesou ThLic. Petr Šikula a ThLic. David Ambrož, kněží
brněnské diecéze. Přihlásit se je možné do 30. června 2021 přes elektronický
formulář na webu <https://kc.biskupstvi.cz>.

Diecézní setkání katechetů
Diecézí setkání katechetů je plánované na 6. listopadu 2021 v Brně. Bližší informace budou včas zveřejněny.

Nabídka pomůcek z našeho centra
Příběhy Starého zákona – biblické scénky: Sešit formátu A4 obsahuje 34
textů ke krátkým scénkám pro děti a mládež, které připomínají důležité
události i postavy z dějin vyvoleného národa. Příběhy začínají povoláním
Abraháma, uzavírá je příběh o proroku Jonášovi. Autorkou textů je Monika
Lepková. Scénky jsou vhodné k různým příležitostem, například ke mši svaté
s účasti dětí. Součástí publikace je také kopírovatelná sada 34 malých
obrázků. Cena sešitu je 100 Kč.
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.
Pomůcky je možné objednat přes e-mail <kc.brno@biskupstvi.cz> nebo zakoupit přímo
v naší kanceláři v Brně, Petrov 5.
POMŮCKY K OBJEDNÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Do 20. června ještě můžete objednávat přes elektronický formulář tyto pomůcky:
Moje nedělní album (cyklus B/C): Každá strana sešitku je věnována jedné neděli
nebo slavnosti, které jsou uspořádány v souladu s aktuálním liturgickým kalendářem.
Předpokládaná cena je 12 Kč.
Samolepky: Slouží k nalepování do sešitku Moje nedělní album, jsou
seskupeny na jednom listu A4. Předpokládaná cena je 10 Kč.
Náměty k promluvám pro děti (cyklus B/C): Při mších svatých
s účastí dětí je možno inspirovat se touto brožurkou, cena je 50 Kč.
Kontakt: M. Špačková, e-mail <spackova@biskupstvi.cz>, tel. 533 033 227.
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Kanonické mise
Dne 30. června 2021 končí platnost některých kanonických misí k vyučování náboženství pro katechety-laiky.
Žádost o udělení kanonické mise podává farář, a to formulářem, který je k dispozici na <https://biskupstvi.cz>
pod záložkou 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.

Nové výukové materiály pražského Střediska katecheze a výuky náboženství
Dva osmidílné cykly katechezí pro děti staršího školního věku byly přeloženy
z italského časopisu Dossier Catechista. V prvním cyklu Skutky apoštolů jsou dětem
od 5. do 7. třídy představeny postavy známých apoštolů a prvních křesťanů. Ve druhém
cyklu je pro žáky 6. až 9. tříd rozvedeno téma Dary Ducha Svatého. Více na
<https://katechete.apha.cz/materialy/cykly-pomucek>, nutná je registrace.

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. Dokument
o mimořádných opatřeních ze 7. června najdete zde. Doporučujeme sledovat stránky České rady dětí
a mládeže <https://crdm.cz>, kde jsou zveřejňovány aktuální informace o tomto tématu.

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 na Biskupském
gymnáziu, Barvičova 85. 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 přibývají všechny další informace.

Týden pro mládež v Diecézním centru života mládeže Mamre v Osové Bítýšce
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. Týden plný zábavy, her a duchovního povzbuzení nese název Stroj
času. Přihlášky a informace jsou 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 19. do 27. července. Na setkáních se formou her, testů a diskuzí probírají témata spojena
s dospíváním a zájmy dívek. Etické hodnoty jsou předkládány v souladu s morálním učením
katolické církve. Další informace, přihláška i letáček jsou na <https://www.cenap.cz/bytsama-sebou-1>.

Diecézní pouť rodin 2021
Tradiční pouť rodin brněnské diecéze se letos uskuteční 28. srpna
v areálu zámku ve Žďáře nad Sázavou.
Program začne v 10 hodin dopoledne pontifikální mší svatou s otcem
biskupem Vojtěchem Cikrlem. Odpoledne pak následuje bohatý
duchovní i zážitkový program pro všechny generace, který bude
věnován svaté Ludmile a výročí jejího úmrtí. Pouť bude zakončena v 15:30. Plakátek je k nahlédnutí na
<https://kc.biskupstvi.cz/kalendar-akci/2021-08-28>. Akci pořádá brněnské Centrum pro rodinu a sociální péči.
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Prázdninové putování rodin ke svaté Ludmile
Olomoucké arcidiecézní centrum pro rodinný život pořádá prázdninové putování pro rodiny,
které bude spojeno s poznáváním míst v olomoucké arcidiecézi spojených se sv. Ludmilou
a jejím vnukem sv. Václavem.
Více na <https://rodinnyzivot.cz/putovani-svata-ludmila>.

Svatá Ludmila – proběhla mezinárodní on-line konference na UK v Praze
Ve dnech 26. až 27. května 2021 proběhla na Univerzitě Karlově mezinárodní on-line konference o svaté
Ludmile. Záznamy konference z kanálu YouTube a další informace najdete na <http://ludmila.ff.cuni.cz>.

Projekt Svatá Ludmila 1100 let
Projekt Svatá Ludmila 1100 let zastřešuje aktivity u příležitosti 1100. výročí úmrtí svaté
Ludmily. Na webu <https://svataludmila.cz> najdete přehled aktivit, které se letos k tomuto
výročí konají a mnohé další informace.

Kněžna Ludmila – příručka pro pedagogy
Arcibiskupství pražské vydalo pro pedagogy příručku Kněžna Ludmila, která obsahuje
historické souvislosti, prameny i odkazy na náměty pro výuku. Pro katechety a lektory
vstupů do škol, kteří by chtěli v příštím školním roce využít téma Ludmila, je příručka
k dispozici zdarma v kanceláři našeho katechetického centra v Brně (poštou nezasíláme).

Katolická charismatická konference online a na TV Noe
Katolická charismatická konference se letos v Brně na výstavišti sice neuskuteční, ovšem
26. června se bude na TV Noe vysílat k této příležitosti několik programových bloků. Jejich
obsahem budou přednášky pozvaných hostů, divadelní představení pro děti a chválové písně.
Program se bude vztahovat k mottu „Můj Bůh září do mých temnot“ (Ž 18,29b).
Program vysílání TV Noe a plakátek ke stažení jsou na <http://konference.cho.cz>. Organizátoři vyzývají
k uspořádání večerů chval ve farnostech i děkanátech, rádi je budou propagovat na webu konference, údaje
o setkáních je však potřeba zaslat na e-mail <konference.brno@email.cz>.

Chill Out pod Petrovem
Po čtyři čtvrteční prázdninové večery se v Zahradách pod Petrovem uskuteční kulturní program, vždy
zaměřený na jedno téma, které zahrnuje hudební i divadelní vystoupení a promítání filmů. První setkání se
uskuteční již 1. července v 18:30 a půjde o hudební večer. Více na <https://mladez.biskupstvi.cz/dcm>.

Dny lidí dobré vůle 2021
Ve dnech 4. až 5. července 2021 se opět na Velehradě uskuteční Dny lidí dobré vůle. Tentokrát připomenou
rok sv. Josefa, 170. výročí narození biskupa Antonína Cyrila Stojana a 1100 výročí úmrtí sv. Ludmily. Více
na <http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule>.

Hudební festival United City
Křesťanský multižánrový hudební festival United City se bude tentokrát konat
ve třech městech, a to 19. srpna v Plzni, 20. srpna v Litomyšli a 21. srpna
ve Vsetíně. Rezervace vstupenek a více informací na <https://festivalunited.cz>.

Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti
Letošní mezinárodní kongres v maďarské Budapešti se uskuteční od 5. do 12. září 2021.
Slavnostní závěrečné mši bude předsedat papež František. V případě zájmu o přihlášení
kontaktujte Poutní centrum královéhradecké diecéze, které přípravu cesty koordinuje.
E-mail je <poutnik@bihk.cz>, telefon 731 598 752.
Pozvání k účasti na mezinárodním eucharistickém kongresu od českých a moravských
biskupů, modlitbu za kongres a další informace najdete také na webu <https://cirkev.cz>.
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Papež František oficiálně ustanovil službu laického katechety
Svatý stolec zveřejnil 11. května 2021 Motu proprio Antiquum ministerium, kterým papež František ustanovuje
službu laického katechety. Dokumentem se oficiálně ustanovuje laická služba katechety v církvi. Kongregace
pro bohoslužbu a svátosti v brzké době zveřejní zvláštní obřad, kterým budou laičtí katecheté k této službě
pověřováni. Více na <https://cirkev.cz>.

Nabídky nakladatelství
KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ
Vyprávěj mi o svatém přijímání: Autor Bruno Ferrero
v bohatě ilustrované knížce nabízí příběhy, zamyšlení a modlitby, jež dětem přibližují tajemství eucharistie. Kniha je
vhodná pro přípravu dětí na první svaté přijímání.
Co se děje ve svátostech: Na 25 otázek, které si lidé mohou
klást ohledně svátostí, odpovídá kanadský učitel náboženství
Les Miller. Vysvětluje například důvody, proč se křtí nemluvňata, co je na svátostech svatého nebo proč mohou být kněžími pouze muži. Kniha je vhodná
pro katechumeny, ale určitě ji ocení i všichni, kdo by chtěli své znalosti o svátostech upevnit.
Více informací o aktuální nabídce je na <https://eshop.cirkev.cz>.
PAULÍ NKY
Blahoslavený Carlo Acutis: Životopis italského teenagera, který v roce 2006 zemřel ve
svých 15 letech, napsal Nicola Gori, postulátor jeho kanonizačního procesu. České vydání
životopisu bylo doplněno o další zajímavé informace a o novénu. Kniha je svědectvím
o životě mladíka, který ve svém vztahu k Bohu dokázal kolem sebe mnohé lidi inspirovat. Je
určena všem, kdo se o život Carla zajímají, zvláště pak mladé generaci.
Čas pro Boha – O vnitřní modlitbě: Jacques Philippe je kněz a exercitátor
komunity blahoslavenství ve Francii. Jeho knihy o duchovním životě se
vyznačují hloubkou, a přitom čtivostí. V této knize se autor snaží povzbudit všechny, kdo chtějí
vytrvat na cestě vnitřní modlitby, a poskytnout jim několik rad. Kniha vychází již ve 3. vydání,
tentokrát v překladu od Kateřiny Lachmanové.
Více o aktuální nabídce na <https://paulinky.cz>.
ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST
Nabídka knih pro děti: V měsíci červnu je možné pořídit některé knižní tituly pro děti a mladší teenagery za
zvýhodněné ceny, více informací na <https://bibleshop.cz>.
CESTA
Kapky z nebe: Autorka Anna Vejmělková vypráví deset příběhů, které by se mohly
stát každému z nás. Mluví v nich o dětech i dospělých, ale také o Bohu, který se zajímá
o každodenní patálie našeho života a záleží mu na nás. Příběhy vznikly na jaře 2020
v době karantény. Měly být původně povzbuzením pro děti na on-line bohoslužbách,
ale ani dospělému čtenáři nejsou vzdálené. Velkým přáním autorky je, aby byly tyto
příběhy klíčem k rozhovorům s dětmi, vnoučaty, neteřemi, synovci a pomohly jim
poznat milujícího Boha. Více o nabídce nakladatelství na <https://cestabrno.cz>.
BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE
Letáčky, knížky, magnetky, drobné dárkové předměty, křesťanské společenské hry, luštěnky na prázdniny
i literaturu pro povzbuzení a evangelizaci najdete na stránkách Brněnské tiskové misie <https://btm.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>

