
 

červen školní rok 2021/2022 č. 10  

 
Milé katechetky a milí katecheté, 

nedávno papež svatořečil známého kněze a zakladatele Malých bratří Ježíšových Charlese de Foucalda, který 

žil jako poustevník mezi Tuaregy na Sahaře. Oslovila mě jeho myšlenka: „Když někdo miluje, napodobuje. 

Když někdo miluje, hledí na milovaného a počíná si jako on. Když někdo miluje, shledává mnoho krásného ve 

všech skutcích milovaného, ve všem, co dělá, v každém jeho kroku, v celém jeho způsobu bytí. Ve všem ho 

napodobuje, ve všem ho následuje, ve všem se mu připodobňuje. Je to instinktivní, je to skoro nutné.“ 

Snad byl školní rok, který právě končí, časem, kdy jsme s láskou následovali a napodobovali Pána. Děkuji 

vám za vaši celoroční práci a přeji vám hodně příležitostí k regeneraci a nabrání nových sil. 

 ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí DKC  

Mons. Pavel Konzbul – nový diecézní biskup brněnské diecéze 

Papež František v poledne 26. května 2022 jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským 

Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, 

titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze. 

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, který po dosažení 75 let věku zaslal loni papeži Františkovi 

svůj abdikační dopis, se dnem jmenování nového brněnského biskupa stal emeritním 

brněnským biskupem. Zároveň byl do 29. června 2022 ustanoven apoštolským adminis-

trátorem sede vacante brněnské diecéze. 

V den slavnosti sv. Petra a Pavla (29. června 2022) se při bohoslužbě v 16 hodin v brněnské katedrále biskup 

Pavel ujme kanonického vedení diecéze. 

Pozvánka na exkurzi katechetů do Mendelova muzea 

Blíží se 200. výročí narození G. J. Mendela. Zveme všechny katechetky a kateche-

ty na společnou prohlídku Mendelova muzea na Starém Brně. Kromě expozice 

navštívíme i Mendelův refektář spolu s Augustiniánskou knihovnou. Exkurze se 

uskuteční v úterý 14. června 2022 od 16 hodin. Návštěva muzea je pro katechety 

s platnou kanonickou misí zdarma. 

Přihlášení předem je nutné na e-mailu sumberova@biskupstvi.cz; tel. 533 033 247. Více informací o muzeu 

je na <https://mendelmuseum.muni.cz/prohlidkove-okruhy>. 

Letní teologický seminář v Brně na Petrově 

Třetí ročník Letního teologického semináře se uskuteční od pátku 15. července  do 

soboty 16. července v Brně, fara Petrov 9. Během přednáškových bloků vystoupí se 

svými příspěvky tito pozvaní hosté: 

P. Mgr. Zdeněk Drštka Člověk – Boží obraz a podoba pátek od 13 do 17:15 h 

P. ThLic. David Ambrož Mesiánské zázraky sobota od 9 do 15 h. 

Podrobný program je na našem webu <https://kc.biskupstvi.cz>, přihlašování je možné 

do 3. července na tomto odkazu. 

Prvokomunikanti 2022 

Setkání prvokomunikantů s otcem biskupem se uskuteční ve čtvrtek 6. října 2022 

v Brně na Petrově. Na <https://kc.biskupstvi.cz> si už nyní můžete stáhnout a vytis-

knout pozvánku a předat ji dětem a jejich rodičům při slavnosti prvního svatého 

přijímání. Formulář k přihlašování bude k dispozici od 1. září 2022 na našem webu. 

https://mendelmuseum.muni.cz/prohlidkove-okruhy
https://kc.biskupstvi.cz/
https://kc.biskupstvi.cz/prihlaska-na-letni-teologicky-seminar-2022/
https://kc.biskupstvi.cz/
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Ukončení kurzu Katecheta 

V sobotu 28. května 2022 proběhlo v katedrále slavnostní ukončení 

kurzu Katecheta. Moc gratulujeme všem 30 absolventům, kteří se 

během čtrnácti sobot zabývali katechetikou, pedagogikou, didak-

tikou, pastorální teologií i psychologií a seznámili se i s praktický-

mi katechetickými metodami. 

Teologický kurz a Učitelství náboženství pro ZŠ 

Biskupství brněnské opět otevře ve škol-

ním roce 2022/2023 pro katolickou veřej-

nost jednoletý Teologický kurz. Bude probíhat v Brně od října 2022 do května 2023 

dle stanoveného rozvrhu (16 sobotních setkání). 

Kurz je vhodný pro zájemce z řad katolické církve, kteří si chtějí rozšířit náboženské 

vzdělání, prohloubit duchovní život 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 (pro ty, 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. 

Předpokládáme, že magistři v oblasti pedagogických nebo společenských věd budou mít opět možnost propojit 

studium Teologického kurzu se studiem tříletého oboru Učitelství náboženství pro ZŠ, který probíhá jako 

program Celoživotního vzdělávání ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palac-

kého v Olomouci. 

Přihlášky na Teologický kurz se podávají do 15. září 2022. Podrobné informace a formulář přihlášky 

zveřejníme na webu <https://kc.biskupstvi.cz> během druhé poloviny června. 

Podmínky přijetí: včasné odevzdání přihlášky, biřmování, maturita. Příspěvek na náklady spojené s organizací 

kurzu bude 1 500 Kč. Kontakt: Marie Šumberová, tel. 533 033 247, e-mail <sumberova@biskupstvi.cz>. 

Projekt Vstupy do škol – hodnocení školního roku 2021/2022 

S končícím školním rokem ukončujeme též statistiku projektu Vstupy do škol v naší 

diecézi. Hodnotíme „pocovidový“ návrat, zájem ředitelů, učitelů i našich lektorů. 

Velkou radostí je číslo 15 000. Minimálně tolik dětí mělo možnost ve školním roce 

2021/2022 projít některým z našich programů. Je to druhý nejúspěšnější školní rok 

v historii trvání projektu. Velký dík patří všem lektorům i všem podporovatelům. Už 

teď se těšíme na září. Láká-li vás spolupráce na tomto projektu, nebojte se napsat na 

<kolarova@biskupstvi.cz>. 

Za celý tým Vstupů do škol přeji krásné a požehnané léto! Mgr. Karolína Kolářová, koordinátorka 

Aktuální nabídka pomůcek z našeho centra 

POMŮCKY KE STAŽENÍ 

Ke dvoustému výročí narození G. J. Mendela jsme připravili powerpointovou 

prezentaci (pro 2. stupeň a výše) a návrhy aktivit. Po rozkliknutí ikony Power-

pointové prezentace, kterou najdete na našem webu v rubrice Pomůcky ke 

stažení, si můžete materiály stáhnout. 

POMŮCKY K ZAKOUPENÍ 

Moje nedělní album a samolepky na šk. rok 2022/2023: Pomůcky budou 

v prodeji od 10. června 2022. Po tomto datu bude možné vyzvednout si objednané 

zásilky a také případně zakoupit další. 

Sešitek obsahuje ke každé neděli stručné shrnutí evangelia, obrázek k vymalování, 

úkol a prostor k dolepení samolepky, cena je 12 Kč za sešitek, 10 Kč za arch 

samolepek. Bližší informace podá Marie Špačková, tel. 533 033 227, e-mail 
<spackova@biskupstvi.cz>  

https://kc.biskupstvi.cz/
mailto:sumberova@biskupstvi.cz
mailto:kolarova@biskupstvi.cz
https://kc.biskupstvi.cz/powerpoint/
https://kc.biskupstvi.cz/powerpoint/
mailto:spackova@biskupstvi.cz
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Vysvědčení: List formátu A4 (po přehnutí A5) je vhodný k oficiálnímu zakončení vyučování 

náboženství ve farnosti na konci školního roku. (Vnitřní část je určena k vepsání údajů 

o dítěti a pro případné slovní hodnocení.) Nabízíme různé varianty, k nahlédnutí na webu. 

Cena je 4 Kč. 

Celou nabídku si můžete prohlédnout na <https://kc.biskupstvi.cz>. Zakoupit pomůcky je 

možné osobně u nás v kanceláři, adresa Petrov 5, Brno. Pro objednání využijte e-mail 

<kc.brno@biskupstvi.cz> nebo telefon 533 033 308. 

Kanonické mise 

Dne 30. června 2022 končí platnost některých kanonických misí k vyučování náboženství pro katechety-laiky. 

Žádost o udělení kanonické mise podává farář, formulář je k dispozici na <https://biskupstvi.cz> pod záložkou 

Dokumenty – Formuláře. Pro udělení kanonické mise katecheta musí splňovat požadavky alespoň na 

minimální vzdělání. V naší diecézi je to maturita a také absolvování Teologického kurzu a kurzu Katecheta. 

Důležité je i to, že duchovní správce katechetu osobně zná 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 škola Božího slova v Olomouci 

Kolegové z katechetického centra v Olomouci zvou na Letní školu Božího slova, která se koná od 20. do 23. 

července 2022 v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Přednáší P. Josef  Mikulášek a P. Jan Liška. 

Přihlašování je možné do 30, června 2022, další informace zde. 

Letní kurzy Katecheze dobrého pastýře v Hradci Králové 

Rodiče, katecheté a kněží, kteří hledají, jak vhodným způsobem vést děti ke vztahu s Bohem, 

se mohou zúčastnit pětidenních vzdělávacích kurzů Katecheze dobrého pastýře, které 

souběžně proběhnou od 25. do 29. července 2022 v Salesiánském domově mladých v Hradci 

Králové – Kuklenách.  

Účastníci si mohou vybrat, zda se zúčastní kurzu zaměřeného na děti ve věku 3 až 6 let (1. stu-

peň KDP) nebo kurzu pro děti ve věku 6 až 9 let (2. stupeň KDP). Více informací na webu 

<https://katechezedobrehopastyre.cz> a na elektronické přihlášce.  

Novinky ve videoprojektu Vlčí doupě 

Projekt Vlčí doupě P. Romana Vlka (olomoucká arcidiecéze) se zaměřuje na děti mladšího 

školního věku, může však posloužit také katechetům a rodičům jako inspirace ke katechezi. 

Skrze videa, aktivity, soutěže, společné modlitby, a v poslední době i skrze nabídku produk-

tů, se snaží autoři projektu přinášet do světa radostnou zprávu o Boží lásce. 

Na webu projektu <https://vlcidoupe.cz> či v aplikaci pro mobilní telefony naleznete nejen 

přehled již vytvořených videí k nedělním evangeliím od P. Romana, ale také nové díly videí 

z cyklu Už vím, kde P. Roman odpovídá na různé otázky, které mohou dětem vrtat hlavou. 

Do pořadu je možné také zaslat svou vlastní otázku přes e-mail <vlcidoupe7@gmail.com>. Ve velikonočních 

dílech tohoto pořadu promluvili k dětem i někteří čeští a moravští biskupové, včetně našeho brněnského 

biskupa Pavla Konzbula. Na webu je také e-shop s nabídkou triček a drobných dárků s křesťanskou tematikou. 

Misijní putování s živým radostným růžencem 

Papežská misijní díla zvou všechny děti i dospělé, na druhé Misijní putování, kterým 

letos provází blahoslavená Pauline Jaricot. Spolu s ní se pomodlíte radostný růženec 

a dozvíte se spoustu zajímavostí. Součástí univerzálně použitelných materiálů (pro 

výlet venku i v pokoji) je návod na několik her a soutěží, do kterých se můžete zapojit 

do konce září 2022. Odpovědi zasílejte na <pmd@missio.cz>. Na odkazu zde naleznete 

soubory ke stažení, informace jsou také na webu <https://missio.cz>. 

Stáhnout si můžete i 31. číslo Misijního zpravodaje, který se téměř celý věnuje Pauline 

Jaricot, čerstvě blahořečené zakladatelce Papežského misijního díla šíření víry a živé-

ho růžence.  

Všem malým i velkým příznivcům misií přejeme pěkné prázdniny a těšíme se na další 

spolupráci.   Mgr. Jana Zehnalová, diecézní ředitelka PMD pro brněnskou diecézi
 

https://kc.biskupstvi.cz/publikace-vysvedceni/
https://kc.biskupstvi.cz/
mailto:kc.brno@biskupstvi.cz
https://biskupstvi.cz/
https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2022/01/24/letni-skola-boziho-slova-2022/
https://katechezedobrehopastyre.cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP_91XGSgD_Y5r6NjrNZqFwpTlVr2bmouBV1OTfPfh3rBbeg/viewform
https://vlcidoupe.cz/
mailto:vlcidoupe7@gmail.com
mailto:pmd@missio.cz
https://www.missio.cz/misijni-putovani/
https://missio.cz/
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Diecézní ministrantský tábor 

Tábor se letos uskuteční od 16. do 23. července 2022 v Osové Bítýšce. Program je určen 

pro kluky ministranty od ukončené šesté třídy po ukončenou devátou třídu základní 

školy. Zahrnuje, zážitkové aktivity, společné modlitby, slavení liturgie, diskuze se 

zajímavými hosty, prohloubení znalostí, program po skupinkách, pouť a mnoho dalšího, 

to vše ve společenství čtyřiceti ministrantů z celé diecéze. Hlavními organizátory tábora 

jsou bohoslovci brněnské diecéze. 

Přihláška a podrobné informace jsou na <https://mladez.biskupstvi.cz/ministranti/diecezni-ministrantsky-tabor>. 

Letní kurz pro dospívající dívky  

Brněnské Centrum naděje a pomoci pořádá o letních prázdninách kurz pro dospívající dívky 

od 12 do 18 let s názvem Být sama sebou. Týdenní kurz proběhne od 18. do 22. července 

2022 v prostorách centra (Vodní 13, Brno). Při pěti dopoledních setkáních se formou her, 

testů a diskuzí probírají témata spojená s dospíváním a se zájmy dívek. Etické hodnoty jsou 

předkládány v souladu s morálním učením katolické církve. Podrobné informace o kurzu, 

přihláška i letáček jsou na <https://www.cenap.cz/byt-sama-sebou-1>. 

Mamre týden – pobytový program pro mládež od čtrnácti let  

Diecézní centrum života mládeže v Osové Bítýšce opět organizuje týden plný zážitků pro mládež 

od čtrnácti let. Program se uskuteční od 22. do 27. srpna 2022 v Osové Bítýšce. Letošní téma je 

Sedm statečných. Více na <https://mladez.biskupstvi.cz/mamre>. 

Liturgie města Říma pro mládež – vzdělávací kurz 

Institut pro liturgickou formaci Liturgie.cz připravuje opět pro mládež od 18 do 25 let vzdělávací liturgický 

kurz v Římě, a to od 21. do 26. srpna. Více informací a elektronická přihláška na <https://liturgie.cz> v rubrice 

Škola liturgiky. 

Festival KEFASFEST 

Multižánrový křesťanský hudební festival se tradičně uskuteční od 24. do 26. června 2022 

v areálu kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích. Vstupenky je možné zakoupit na webu 

<https://kefasfest.cz>, při včasném přihlášení je poskytována sleva. 

Chill Out pod Petrovem 2022 

Po čtyři čtvrteční prázdninové večery se v Zahradách pod Petrovem uskuteční kulturní 

program, vždy zaměřený na jedno téma, a to hudební, divadelní, folklorní či filmové. 

První setkání se uskuteční 7. července v 18:30 a půjde o hudební večer s kapelami WXP 

a OKno. Další setkání se pak budou konat 21. července a 18. a 25. srpna. Podrobný 

program je na Facebooku. Akce je pro širokou veřejnost, vstup zdarma. 

Dny lidí dobré vůle 2022 

Ve dnech 4. až 5. července 2022 se opět na Velehradě uskuteční Dny lidí dobré vůle. Více o programu je na 

<http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule>.     

Katolická charismatická konference v Brně 

Od dubna je otevřeno přihlašování na program Katolické charismatické konference, která se 

uskuteční od 6. do 10. července 2022 na brněnském výstavišti. Přihlášku a podrobnosti k programu 

najdete na <http://konference.cho.cz>.     

Celostátní setkání mládeže 2022  

Mládež od 14 do 26 let se může přihlašovat na Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové, 

které se uskuteční od 9. do 14. srpna. Mottem letošního ročníku je věta: „Vstaň, udělám z tebe 

svědka toho, co jsi viděl.“ (Srov. Sk 26,16). Více na <https://celostatnisetkanimladeze.cz>.  

 

 

 

https://mladez.biskupstvi.cz/ministranti/diecezni-ministrantsky-tabor/
https://www.cenap.cz/byt-sama-sebou-1
https://mladez.biskupstvi.cz/mamre
https://liturgie.cz/
https://kefasfest.cz/
https://www.facebook.com/events/734585167580835/734585180914167?active_tab=about
http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule
http://konference.cho.cz/
https://celostatnisetkanimladeze.cz/
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Hudební festival United 

Křesťanský multižánrový hudební festival United se bude letos opět konat ve Vsetíně, 

a to od 18. do 20. srpna. Rezervovat vstupenky a dozvědět se více informací o festivalu 

a pozvaných hostech je možné na <https://festivalunited.cz>. 

Diecézní pouť rodin 2022 

Pouť rodin brněnské diecéze se letos uskuteční 27. srpna 2022 v krásném prostředí 

areálu cisterciáckého kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova. 

Program začne v 10:15 dopoledne pontifikální mší svatou s otcem biskupem Pavlem 

Konzbulem. Odpoledne pak bude následovat bohatý duchovní i zážitkový program 

pro všechny generace. Pouť bude zakončena v 15:30 požehnáním. Akci pořádá 

brněnské Centrum pro rodinu a sociální péči. 

Více na <https://www.crsp.cz/nabizime/duchovni-programy/diecezni-pout-rodin>. 

Nabídky nakladatelství 

Časopis Duha: 19. číslo časopisu, které vyjde během června opět s českými i ukrajinskými 

texty, se zaměří na symboliku holubice. V doprovodných materiálech na webu 

<http://mojeduha.cz> najdete inspirace pro „svatodušní“ hodinu náboženství. Nově za 

zvýhodněnou cenu můžete také pořídit i balíček starších vydání časopisů, tentokrát 

zaměřený na obtížné životní situace. Více na <https://petrinum.com>. 

Misál pro děti: Nově vydaný misál je vhodný pro děti od 9 do 15 let, které už odrostly 

malým „misálkům“. Nabízí celý průběh mše svaté, to, co říká kněz, to, co odpovídají 

věřící, a stručné vysvětlení gest, symbolů a záhadných slov, se kterými se 

při mši setkáváme. Knihou provázejí děti Tomáš a Sofie. Více na <https://doron.cz>. 

Můj Jimmy: Pro Klubiho, malého ptáka klubáka, je jeho kamarád 

nosorožec Jimmy největším hrdinou. Zažívají společně nesčetná 

dobrodružství. Jenže Jimmy stárne, postupně slábne, až jednoho dne 

zemře. Klubi si neumí představit život bez Jimmyho, ale nakonec si 

najde nové kamarády a vypráví jim příběhy z doby, kdy putovali 

společně s nosorožcem savanou. Autor Werner Holzwarth knihu 

napsal pro svého pětiletého syna Tima, aby mu ukázal, že smutek potřebuje svůj čas a že 

člověk potom může být zase šťastný. Více na <https://cestadomu.cz>. 

Bible pro děti se slevou: Během měsíce června bude možné pořídit některé z biblí pro děti vydaných Českou 

biblickou společností s výraznou slevou. Více informací na <https://bibleshop.cz>. 

Prázdninové kvízy a drobnosti pro děti: Brněnská tisková misie vydává několik druhů 

letáčků s kvízy na prázdniny. Zaslané správné odpovědi jsou průběžně losovány a děti 

mohou získat i malý dárek. K zakoupení jsou také drobnosti a společenské hry, které 

potěší děti zvláště při ukončení školního roku. Více na <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 raději předem zavolat na telefon 533 033 308 nebo 

napsat e-mail na <kc.brno@biskupstvi.cz>. 
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