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Milé katechetky a milí katecheté, 

na začátku školního roku vám chci popřát hodně síly, kreativity, elánu, Božího požehnání i vědomí Boží 

blízkosti vždy a za všech okolností. Přejeme si, abychom měli stále dostatek energie, abychom se brzy neuna-

vili nebo nerezignovali. Jenže ono je mnohem víc energie potřeba k tomu, abychom se uměli zastavit, přemýš-

let a modlit se. Abychom tohle dokázali, na to je často potřeba nejvíc sil. 

Přeji vám radost z toho, že něco nového začíná, i radost z toho, že s Bohem můžeme začínat vždy znovu 

a znovu. ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí DKC
  

Prvokomunikanti 2022 

Setkání prvokomunikantů s otcem biskupem Pavlem se uskuteční v Brně na Petrově 

ve čtvrtek 6. října 2022. Program setkání je určen dětem z brněnské diecéze, které 

přistoupily k prvnímu svatému přijímání ve školním roce 2021/2022. Na našem webu 

<https://kc.biskupstvi.cz> najdete elektronický formulář pro přihlášení a také plakátky 

s programem které si můžete stáhnout, vytisknout a předat dětem i rodičům.  

Předpokládáme, že skupinky dětí z farností budou doprovázet dospělí, kteří za ně 

budou zodpovídat a zajistí nad nimi dohled. Uzávěrka přihlášek je 27. září 2022. 

Kontakt: Marie Špačková, tel: 533 033 227, e-mail: <spackova@biskupstvi.cz>. 

Teologický kurz 

Biskupství brněnské opět otevírá ve školním roce 2022/2023 pro katolickou veřejnost 

jednoletý Teologický kurz. Bude probíhat v Brně od 1. října 2022 do 27. 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 i pro zájemce o kurz Služba ve farnosti (pro ty, kdo mimo-

řádně podávají svaté přijímání, jsou lektory, vedou různé společné modlitby atd.). Teo-

logický kurz je určen rovněž pastoračním asistentům, kteří dosud nemají vystudovanou 

teologickou fakultu. 

Přihlášky na Teologický kurz se podávají do 15. září 2022. Podrobné informace, termíny setkání a přihláška 

jsou na webu <https://kc.biskupstvi.cz>. 

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

kurzu bude činit 1 500 Kč. Kontakt: Marie Šumberová, tel. 533 033 247, e-mail <sumberova@biskupstvi.cz>. 
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Učitelství náboženství pro základní školy – tříleté studium 

Magistři v oblasti pedagogických nebo společenských věd mají možnost 

rozšířit svou aprobaci v tříletém programu Učitelství náboženství pro ZŠ 

(probíhá ve spolupráci s Cyrilometodějskou teol. fakultou Univerzity 

Palackého v Olomouci). 

První rok se výuka koná v Brně (v rámci našeho Teologického kurzu), 

další dva roky se studuje v Olomouci na CMTF (v rámci celoživotního 

vzdělávání). 

Program se otevře, pokud se do něj přihlásí alespoň 5 osob, přihlášení přes web CMTF na tomto odkazu. 

Více informací na <https://kc.biskupstvi.cz>. 

Formační setkání pro katechety  

I letos pro vás chystáme pestrá formační setkání a jeden celodenní seminář týkající se zážitkové pedagogiky. 

Témata s termíny zveřejníme v příštích Informacích, už teď se ale můžete těšit na první setkání: 

V pondělí 10. října 2022 nám Mgr. Martina Brestovská, katechetka a starostka obce Pyšel, zprostředkuje 

Momentky z katechetického kongresu v kulisách věčného města. 

Setkání se uskuteční v Brně, v sále na Petrově 2 od 17 hodin. Spolu s Martinou se ohlédneme za Mezinárodním 

katechetickým kongresem v Římě s papežem Františkem, který probíhá od 8. do 10. září 2022 a přináší spoustu 

aktuálních témat z oblasti katecheze.  

Mentoring pro katechety 

Pro všechny katechetky a katechety nabízíme od září opět službu Mentoring. 

Mentorský rozhovor probíhá jako setkání katechety a mentora, kteří společně 

hledají řešení konkrétních situací nebo využití příležitostí. Může se jednat 

o jednorázové setkání, ale také o dlouhodobé doprovázení a podporu v kate-

chetické službě. 

Nebojte se a využijte nabídku mentoringu, který je pro katechety brněnské 

diecéze poskytován zdarma. Přijedeme za vámi i do farnosti. Více na 

<https://kc.biskupstvi.cz/mentoring>. 

Projekt Vstupy do škol – nový program o G. J. Mendelovi 

Ve čtvrtek 8. září zahajujeme lektorská školení Vstupů do škol novým seminářem G. J. Mendel – (ne)obyčejný 

život génia“. Program vznikl k výročí 200 let od Mendelova narození. 

Přehled školení lektorů ve školním roce 2022/2023: 

 8. září G. J. Mendel – (ne)obyčejný život génia  

 20. září Svědci víry – bohatství našeho národa 

 20. října Dušičky a Halloween v tradici a kultuře 

 10. listopadu Poselství křesťanských Vánoc II (advent) 

 1. prosince Poselství křesťanských Vánoc 

Více na <https://kc.biskupstvi.cz/pro-lektory>. Informace podá Mgr. Karolína Kolářová, koordinátorka, e-mail 

<kolarova@biskupstvi.cz>. 

Aktuální nabídka pomůcek z našeho centra 

Skutky apoštolů – biblické scénky: Nově vydaný sešit obsahuje 30 krátkých scének 

podle biblických událostí ze Skutků apoštolů. Autorkou scének je Monika Lepková. 

Scénky lze nacvičit s dětmi školního věku a využít pro mše svaté s účastí dětí, pro 

farní dny, katecheze a další příležitosti. Sešit kromě textů ke scénkám obsahuje také 

černobílou mapu některých biblických míst v oblasti kolem Středozemního moře 

(formát A4) a náměty k doplňkovým aktivitám. Cena je 110 Kč. 

Od Moniky Lepkové jsme v minulých letech vydali i scénky Život Pána Ježíše 

a Příběhy Starého zákona. 

Nabídku všech pomůcek si můžete prohlédnout na <https://kc.biskupstvi.cz>. 

Zakoupit pomůcky je možné osobně u nás v kanceláři, Petrov 5, Brno. Pro objednání 

využijte e-mail <kc.brno@biskupstvi.cz> nebo telefon 533 033 308. 

https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2526/detail
https://kc.biskupstvi.cz/
https://kc.biskupstvi.cz/mentoring/
https://kc.biskupstvi.cz/pro-lektory/
mailto:kolarova@biskupstvi.cz
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Noemova archa k zapůjčení 

Pro mše s účastí dětí nabízíme k zapůjčení katechetické materiály k tématu 

Zvířátka v Bibli, které využívala farnost ve Slavkově. Jedná se o pevnou 

desku s namalovanou Noemovou archou (rozměry 205 x 130 cm) a háčky pro 

zavěšení obrázků zvířátek. K arše je možné zapůjčit pojízdný stojan a složku 

s obrázky zvířátek a katechezemi, které původně zpracoval P. Pavel Kafka, 

ale byly upraveny a rozšířeny P. Milanem Vavrem pro potřeby jeho farnosti. 

Vše je možné si prohlédnout u nás v kanceláři (Petrov 5), pro odvoz archy je 

nutné zajistit si větší vozidlo. 

Nová učebnice náboženství pro žáky 8. a 9. tříd  

Olomoucké Centrum pro katechezi letos vydalo publikaci Napříč dějinami. Je vhodná pro 

výuku náboženství studentů ve věku 8. a 9. třídy (příp. střední školy). V rámci vybraných 

témat přibližuje vývoj katolické církve od počátků až po dnešek. Připomíná podstatu křes-

ťanské víry, poslání církve, dějinné souvislosti i mnohé významné světce a jiné osobnosti, 

z jejichž odkazu čerpáme dodnes. 

Informace o možném objednání učebnic zjistíte na <https://katechetiolomouc.cz> v rubrice 

Výuka náboženství – Učebnice, kde je k dispozici i metodika. Učebnice jsou k nahlédnutí 

a v menším množství i k zakoupení v kanceláři Diecézního katechetického centra v Brně. 

V minulých letech byly v Olomouci vydány učebnice Na cestě s Božím lidem a Na cestě s Ježíšem, obě pro 

věkovou kategorii 9 až 12 let. 

Weby katechetických a pastoračních institucí pro podporu katecheze a výuky náboženství 

Podporu pro katechezi a výuku náboženství můžete vyhledat na internetových stránkách biskupských 

pastoračních, katechetických či pedagogických center 

 v Brně <https://kc.biskupstvi.cz>, 

 v Praze <https://katechete.apha.cz>, <https://deti.vira.cz>, 

 v Ostravě <https://kpc.doo.cz>, <http://metodickeinspirace.cz>, 

 v Hradci Králové <https://www.bihk.cz/pastorace/mladez>, 

 v Olomouci <https://katechetiolomouc.cz>, 

 v Českých Budějovicích <https://prolidi.bcb.cz> 

 a také na webu ČBK <https://katecheze.cz>. 

Kurz Katecheze dobrého pastýře I – ve Slavkově u Brna 

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

s Bohem, jsou zváni na kurz Katecheze dobrého pastýře I, který proběhne na faře ve Slavkově 

u Brna. Kurz je zaměřen na děti od tří do šesti let, případně do osmi let, a je rozdělen na dva 

víkendové bloky. Velký důraz je kladen i na porozumění slavení mše svaté. 

První setkání se uskuteční 10. a 11. září 2022, další setkání proběhne 5. a 6. listopadu 2022. 

Přihlašujte se elektronicky na tomto odkazu. Více informací na Facebooku ve skupině 

Katecheté brněnské diecéze v záložce Doporučené.  

Kurz Liturgická výchova v katechezi – Praha 

Pražská Katolická teologická fakulta otevírá v rámci Celoživotního vzdělávání kurz Liturgická výchova 

v katechezi. Je určen kněžím, katechetům a dalším spolupracovníkům v pastoraci. Vyučujícími budou ThLic. 

Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. a Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD. Výuka začíná v sobotu 

1. října 2022, uzávěrka přihlášek je 21. září 2022. Přihláška a další podrobnosti jsou na tomto odkazu. 

Kurz Duchovního doprovázení – Olomouc 

Kurz pořádá Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci v rámci programu celoživotního vzdělávání. 

Kurz probíhá od října do listopadu 2022. Více na <https://cmtf.upol.cz/studujte-u-nas/celozivotni-vzdelavani>. 

Animátorský kurz – Brno 

Zájemci se již mohou přihlašovat na dvouletý animátorský kurz, který začne v říjnu 2022. Kurz pořádá 

Diecézní centrum mládeže Brno a je vhodný pro mladé lidi od 14 let, kteří se chtějí aktivně zapojit ve své 

farnosti. Informace a přihláška jsou na <http://mladez.biskupstvi.cz/dcm/animatorsky-kurz> a na Facebooku. 

https://katechetiolomouc.cz/
https://kc.biskupstvi.cz/
https://katechete.apha.cz/
https://deti.vira.cz/
https://kpc.doo.cz/
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdApYNrJ7PuVnOspdWNzwaCDhXOkrQk1uAPCBm6xS_pcYsE7A/viewform?fbclid=IwAR0qKCG8UsxyYsZx-D73AnNnjUywOP2UipwvRwQlcE9hMvpVQQx7y2ivHPE
https://www.facebook.com/groups/390939832179405
https://www.czv.ktf.cuni.cz/CZVKTF-194.html
https://cmtf.upol.cz/studujte-u-nas/celozivotni-vzdelavani
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Videoprojekt 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 produktů, se 

snaží autoři projektu přinášet do světa radostnou zprávu o Boží lásce. Více na webu projektu 

<https://vlcidoupe.cz> či v aplikaci pro mobilní telefony. 

Diecézní setkání misijních klubek a další informace Papežských misijních děl 

Pod ochranou Panny Marie Růžencové se od 7. do 8. října 2022 uskuteční v Lulči u 

Vyškova Diecézní setkání misijních klubek. Je potřeba, aby se účastníci přihlásili do 

9. září 2022. Více informací podá paní Jana Zehnalová, diecézní ředitelka PMD pro 

brněnskou diecézi, tel: 777 968 411, e-mail <jana.zehnalova@gmail.com>. 

Do konce září je ještě stále možné se zapojit do soutěží v rámci Misijního putování s živým 

radostným růžencem, více na <https://missio.cz>, záložka Misijní putování. Inspirací pro 

činnost s dětmi může být také připomínka 125. výročí úmrtí sv. Terezie z Lisieux, 

významné patronky misií, které připadá na 30. září 2022. 

Od druhé poloviny září budou ve farnostech k dostání misijní kalendáře na rok 2023, tentokrát s obrázky ze 

Rwandy. Kalendáře si lze také vyzvednout po domluvě s diecézní ředitelkou na recepci biskupství v Brně.  

Církev – křesťanská společenská hra 

Diecézní centrum pro mládež Brno vydalo v nakladatelství Cesta hru Církev – otázky 

a odpovědi, ve které si můžete prověřit své znalosti v kategoriích světci, katechismus, 

kultura, církevní dějiny a Bible. Rodinná desková hra plná otázek je vhodná pro dospělé, 

mládež a také pro děti. U nich se však předpokládá, že mají dostatečné informace. Více na 

<https://mladez.biskupstvi.cz/dcm/nabizime-2/cirkev-otazky-a-odpovedi>. 

Nabídky nakladatelství 

Časopis Duha: Tento časopis je vhodný pro děti mladšího školního věku 

a poskytuje mnoho námětů pro katechezi. Na <https://mojeduha.cz> v rubri-

ce Aktuální číslo, naleznete i návrh bohoslužby k začátku školního roku, 

pracovní listy a další zajímavosti. 

Na <https://petrinum.com> je možné nalézt doplňkové materiály. Zajímavé 

jsou např. balíčky starších čísel časopisů Duha nazvané Učíme s Olinkou, 

které z velké části zahrnují témata katecheze během celého školního roku 

pro jednu věkovou kategorii dětí. Pořídit lze také samolepky, knihy, 

obrazové soubory a další pomůcky. 

Časopisy In a Tarsicius: Obě křesťanská periodika si kladou za cíl formovat mladé dětské čtenáře a přinášet 

jim témata k zamyšlení i k zábavě. První z nich je určeno dospívajícím děvčatům, druhé chlapcům u oltáře. 

Více na webech <https://in.cz> a <https://tarsicius.cz>. 

Časopis Nezbeda: Křesťanský měsíčník pro děti mladšího školního roku nabízí vědomostní, dobrodružná 

i zábavná témata, včetně příběhů k zamyšlení. Příloha Cvrček je určena předškolním 

dětem. Více na <https://casopisnezbeda.cz>. 

Věřím: Autoři Bruno Ferrero a Anna Peirettiová přibližují dětem 

vyznání víry společně s příběhy, které pomáhají tato tajemství 

pochopit. Od stejných autorů již vyšly knihy Vyprávěj mi o svatém 

přijímání, Otče náš, Vyprávěj mi o Desateru a Zdrávas, Maria. 

Více na <https://eshop.cirkev.cz>. 

Svatý Václav: Kniha od Ondřeje Seluckého, kterou napsal a namaloval pro velké i malé 

čtenáře. V minulých letech vyšla podobná díla Svatá Ludmila a Svatá Anežka. Více na 

<https://eshop.cirkev.cz>. 
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