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listopad

č. 3

Milé katechetky a milí katecheté,
v těchto dnech jsme si připomínali 33. výročí kanonizace Anežky České. Možná znáte knihu Františka Křeliny
Dcera královská, blahoslavená Anežka Česká. Tato kniha nevychází z historických pramenů, ale je spíš jakousi
poetickou oslavou této světice. Autor ji napsal v roce 1940, aby českému národu v době války postavil před
oči významnou přímluvkyni. Osobně mě nejvíc zaujala kapitola, jejíž děj se odehrává až po Anežčině smrti.
Královna Eliška Přemyslovna v ní má sen, ve kterém ji světice vybízí k modlitbě. Za co se má modlit? Za
pomstu? Za vítězství? Eliška si uvědomuje nesmyslnost svých přání a roste v pokoře. Nebojme se modlit za
náš národ, naše politické i církevní představitele, za naši službu, za lásku k chudým i za vztahy, ve kterých
žijeme.
ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí DKC

Direktorium pro katechezi vyšlo v českém překladu
V červnu 2020 bylo Svatým stolcem představeno nové Direktorium pro katechezi.
Tento dokument Papežské rady pro novou evangelizaci shrnuje aktuální pohled
katolické církve na katechezi a evangelizaci v současné společnosti a je velkou aktualizací dokumentu Všeobecné direktorium pro katechizaci (z roku 1997).
V listopadu tohoto roku vyšlo Direktorium pro katechezi v českém překladu, pro katechety brněnské diecéze bude k dispozici za zvýhodněnou cenu na našem katechetickém
centru, podmínky včas oznámíme.

Konference o Direktoriu pro katechezi
Konference se bude konat prezenčně, 24. listopadu 2022 od 15 do 17 hodin, v budově
KTF UK (Thákurova 3, Praha 6), místnost P8. Zároveň bude konference streamována
na YouTube kanálu KTF UK. Zhlédnout ji bude možné i ze záznamu.
Konferenci organizuje Katolická teologická fakulta UK ve spolupráci s Pastoračním střediskem AP, Českou
biskupskou konferencí a Karmelitánským nakladatelstvím. Součástí programu bude představení direktoria,
referáty k vybraným tématům a moderovaná diskuze.

Formační setkání pro katechety v Brně ve školním roce 2022/2023
Vzdělávání a duchovní rozvoj každého katechety vnímáme jako zásadní podmínku
pro uskutečňování jeho povolání. Proto se těšíme, že se s vámi, katechety, setkáme při
formačních setkáních, které jsme pro vás v letošním školním roce připravili. Na programu
budou tato témata:
16. ledna 2023 Křesťanství a homeopatie
P. Milan Werl, kaplan farnosti Hodonín
od 17 h, Petrov 2, bez přihlášky
4. února 2023 Zážitková pedagogika
Dominik Mazel, lektor z Diec. centra mládeže,
od 9 do 15 h., Petrov 2, nutné přihlášení
17. dubna 2023 Katecheze v past. plánu diecéze P. Mgr. Pavel Šenkyřík, biskupský vikář pro pastoraci
a vzdělávání, od 17 h, Petrov 2, bez přihlášky

Projekt Vstupy do škol – pokračují lektorská školení
Zveme na školení Vstupů do škol pro ty, kdo by se chtěli stát lektory:
1. prosince Poselství křesťanských Vánoc
Více na <https://kc.biskupstvi.cz/pro-lektory>. Informace podá Mgr. Karolína Kolářová, koordinátorka, e-mail <kolarova@biskupstvi.cz>.
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Přiblížilo se nebeské království – nový adventní projekt pro farnosti a rodiny
V letošním adventním projektu jsme se inspirovali sv. Janem Křtitelem, jehož slova
jsou zaznamenána v evangeliu. Každý adventní týden nás budou provázet Janovy
výroky podpořené obrázky a náměty k tomu, jak využít svůj čas. Symbolický „orloj“,
bude důležitým motivem. Projekt je možné realizovat ve farnosti i doma v rodině. Dá
se přizpůsobit všem věkovým kategoriím. Více na <https://kc.biskupstvi.cz>. V rubrice
Pomůcky ke stažení pod obrázkem Advent najdete adventní projekty z minulých let,
které je stále možné k prožití adventu využít.

Materiály ke stažení na našem webu
V rubrice Pomůcky ke stažení lze rozkliknout obrázek Advent. Po srolování
níže (až za výčet adventních projektů) naleznete adventní kalendáře i pracovní listy s adventní tematikou. Pod obrázkem Mikuláš je k dispozici
kromě pracovních listů a scének i nová černobílá vystřihovánka svatého
Mikuláše s jednoduchým kvízem. Je vhodná pro mladší děti.

Aktuální nabídka pomůcek k zakoupení
Svatý Mikuláš – vystřihovánka: Nabízíme dotisk oblíbené barevné vystřihovánky, kterou
je možné použít jako malý dárek pro děti ve farnosti. Vystřihovánka má formát A5, po
přehnutí A6. Kromě postavy Mikuláše na vystřihovánce děti
najdou kvíz a vyprávění o biskupu Mikulášovi. Cena 4 Kč.
Papírový betlém - vystřihovánka: Malý papírový betlém si děti
podle návodu vystřihnou a seskládají. Betlém je vytištěn barevně
na 1 listu formátu A4. Autorkou je Alena Němečková. Betlém
stojí 5 Kč, 3. vydání od r. 2018.
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.

Průvodce adventem 2022
Pastorační středisko brněnské diecéze připravilo brožuru Průvodce adventem 2022, která
může pomoci k užitečnému prožití adventní doby. Letos si v průvodci můžete přečíst
příspěvky věřících různého věku. Objednané kusy je možné zaslat poštou nebo si je můžete
osobně vyzvednout a zaplatit hotově na recepci biskupství, Petrov 5. Cena je 10 Kč. Objednává se výhradně přes formulář na <https://pastorace.biskupstvi.cz>.
Aplikace Průvodce adventem bude dostupná před začátkem adventu uživatelům mobilních zařízení s operačním systémem Android a iOS, bude možné ji zdarma stáhnout v Google Play nebo v App Store.

Sedm skutků milosrdenství – katecheze brněnského biskupa Pavla
V brněnské katedrále pokračují katecheze biskupa Pavla k tématu Sedm skutků
milosrdenství. Ještě se můžete osobně zúčastnit poslední katecheze, která bude
18. listopadu (po pravidelné bohoslužbě v 17:30 h.).
Záznam první katecheze (ze 4. listopadu 2022) najdete na YouTube kanálu Katedrála Petrov.

Katecheze Dobrého pastýře II – Olomouc, teologická fakulta
Od 11. února do 10. června 2023 bude probíhat na CMTF UP v Olomouci kurz Katecheze
Dobrého Pastýře II. Kurz se zabývá tématy pro katechezi dětí od šesti do devíti let a jejich
přípravou na svátost smíření a svaté přijímání. Uskuteční se celkem čtyři setkání. Více informací
a přihlášky na <https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2677/detail>.

Svatý Mikuláš – katechetické materiály zdarma – ostravské katechetické centrum
Na webu <https://metodickeinspirace.cz> je volně ke stažení publikace Svatý Mikuláš – člověk plný
Boží lásky (z r. 2007), která obsahuje náměty k prožití svátku sv. Mikuláše ve škole s dětmi nebo při
setkání ve farnosti.
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Zázraky pro předškoláky – pražské katechetické centrum
Pražské Středisko katecheze a výuky náboženství nabízí soubor pracovních listů pro
předškoláky, které jsou věnovány Ježíšovým zázrakům. Materiály čerpají z italského
časopisu Dossier Catechista. Stažení je možné na <https://katechete.apha.cz/materialy/cyklypomucek/zazraky-pro-predskolaky>, registrace nutná.

Ovečky – katechetický pořad TV Noe pro děti stále pokračuje
Každý čtvrtek v 18:15 hodin (repríza v sobotu a v neděli) TV Noe vysílá
nový díl pořadu Ovečky, ve kterém moderátoři s dětmi ve studiu i u televizních
obrazovek reflektují Boží slovo z nadcházející neděle. Děti se u pořadu nejen
pobaví, ale také mají možnost o úryvku z Písma přemýšlet a rozšířit si své
znalosti. Nechybí ani listárna a drobná soutěž. Pořad může inspirovat i katechety. Starší díly jsou na <https://tvnoe.cz> v rubrice Videotéka.

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. Stále
přibývají nová videa, která jsou věnována dětským otázkám, nedělním čtením, světcům či
obdobím liturgického roku. Jejich přehled naleznete na odkazu <https://vlcidoupe.cz/prokatechety-a-rodice>. V e-shopu pak lze zakoupit drobné dárky.

Krátká videa ke katechezi
Odkazy na krátká tematická videa z internetu, která mohou sloužit jako podklad pro
diskuzi ve společenství, najdete přehledně shromážděna na webu Salesiánů Dona Boska
na tomto odkazu. Web <https://sdb.cz> nabízí i další inspirace.

EGO SUM STUDIO sk
Katecheze ve slovenském jazyce jsou vhodné pro mládež a mladé dospělé. Najdete
je na YouTube kanálu EGO SUM STUDIO sk, který funguje od září 2021. Tvůrci se
opírají o katolický katechismus a o učení katolické církve. Témata jsou zajímavá,
a proto mohou být videa dobrým zdrojem inspirace pro diskuzi ve společenství mládeže nebo při katechezi.
Jazyková bariéra je ovšem trochu na překážku, a tak je dobré zvážit, jak přesně s videem pracovat.

Aktivita k prožití adventu ve farnosti i v rodině – olomoucké katechetické centrum
Cesta za Ježíšem: Adventní aktivita pro farnosti a rodiny od olomouckého
katechetického centra navazuje na letošní kartičky k nedělním evangeliím, je
ji však možné využít i bez nich. Hlavním motivem je cesta, ze které účastníci
odstraňují „kamínky“ – symboly překážek. Cílem je společné zamyšlení se
nad tím, co nám znesnadňuje cestu ke Kristu. Pro každý týden jsou připraveny
podněty, jak pracovat na svých nedokonalostech a jak s láskou pomáhat
druhým. První dva týdny jsou zaměřeny na modlitbu, třetí a čtvrtý týden na
konkrétní skutky. Více na <https://katechetiolomouc.cz>.

Adventní kolíčkovaná – olomoucké katechetické centrum
Aktivita pro děti mladšího školního věku. Hra obsahuje 24 kvízových kartiček s otázkami. Kartičky
stačí vytisknout, případně zalaminovat. Děti vybírají ze tří odpovědí jednu správnou. Tu označí tak,
že k ní připevní malý kolíček na prádlo. Více na novém blogu olomouckého katechetického centra.

Adventní kalendáře
Adventní kalendáře časopisu DUHA: Letošní adventní kalendář Zavři oči, ať
vidíš je určen k hlasitému čtení dětem. Obsahuje příběh o Ježíšově narození
rozdělený do 25 kapitol. Příběh je převyprávěn tak, aby se dal poslouchat se
zavřenýma očima a děti si děj dokázaly představit. Ke každé kapitole si děti
vystřihnou obrázek a ze zavěšených obrázků pak na konci vytvoří betlém.
Vybrat si můžete i ze starších adventních kalendářů za zvýhodněnou cenu. Více
na <https://petrinum.com>.
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Adventní misijní kalendář: Na webu <https://missio.cz> je opět k dispozici vymalovánka s úkoly pro každý den adventu (od 27. listopadu do24.
prosince). Zadání úkolů se mohou upravovat podle věku dětí.
Staropražský betlém: Vystřihovánka a omalovánka betlémských postaviček poslouží jako
adventní kalendář a zároveň jako betlém.
Součástí je příběh na pokračování, v němž sourozenci Honzík a Bětka putují Prahou a setkávají ses jednotlivými betlémskými
postavami. Betlém, který malovala akademická malířka Jindra Hubková, je k dostání
v e-shopu <https://eshop.apha.cz>, rok vydání 2018.
Adventní cestička k Bohu: „Nadčasová“ adventní vymalovánka s jednoduchými úkoly,
kterou vydalo v roce 2020 Arcidiecézní centrum pro rodinný život (Olomouc) je ke stažení
a vytištění na webu centra.
Vánoční (adventní) kalendář Brněnské tiskové misie:
Kalendář k opakovanému použití se skládá z plechové tabulky
a 24 magnetek s obrázkem. Na každé magnetce je z rubové strany biblický verš,
který se vztahuje k obrázku. Postupným odebíráním magnetek během adventu se
odkryje obrázek vánoční scenérie. Více na <https://btm.cz>.
Adventní kalendáře České televize na internetu: I letos se připravuje na <https://decko.ceskatelevize.cz>
nový adventní kalendář, který připomene pohádky, pranostiky, ale i křesťanskou podstatu adventu. Spuštěn
bude 1. prosince. Starší kalendáře si můžete otevřít již teď.

Červená středa 2022 – web a novéna
Farnosti i společenství se mohou zapojit do akce Červená středa, která letos bude 23. listopadu.
Smyslem této mezinárodní akce je veřejně připomenout všechny lidi pronásledované pro svou víru.
Jejich utrpení má symbolizovat červené světlo, kterým se během Červené středy nasvěcují budovy
a sochy. Od 14. listopadu se můžete modlit i novénu.
Přehled akcí a námětů na uspořádání aktivit je postupně zveřejňován na webu <https://cervenastreda.cz>.
Informace podá paní Mgr. Michaela Benýšková, tel. 732 965 744, e-mail <cervenastreda@cirkev.cz>.

Charitativní adventní trhy v zahradách pod Petrovem v Brně
Diecézní centrum mládeže zve na charitativní trhy v zahradách pod Petrovem, které se zde
uskuteční 17. a 18. prosince 2022, vždy od 10 do 18 hodin. Součástí trhů jsou kromě
stánků také workshopy pro děti ve vnitřních prostorách (od 10 do 14 hodin) a doprovodný
program na podiu (od 14 do 18 hodin). Více na Facebooku Diecézního centra mládeže.

Nabídky nakladatelství
Evangelium na každý den 2023: Každodenní průvodci pro ty, kdo touží číst a rozjímat evangelium v rytmu liturgie církve. Evangelní úryvek příslušného dne je doprovázen krátkým komentářem od P. Karla Moravce. Více na <https://paulinky.cz>.
Živé světlo: Historický román představuje bohatý život svaté Hildegardy z Bingenu, která žila ve
12. století a byla abatyší benediktinského kláštera v Porýní. Ve své době patřila k nejznámějším
osobnostem církve v Evropě. Více na <https://paulinky.cz>.
Adventní kůra pro duši: Záměrem této příručky je, abychom „rozbalili“ dary Božího slova, jež
nám v tomto období štědře naděluje mešní liturgie. Někdy potřebujeme znovu objevit, jak lze
spolupracovat s Boží láskou a milostí. Kniha může posloužit k duchovní obnově jednotlivců
i celých společenství. Autorkou je sr. Anna Mátiková FSP. Více na <https://paulinky.cz>.
Nabídka dětských biblí: V měsíci listopadu Česká biblická společnost nabízí dětské bible až s 50% slevou,
více na <https://bibleshop.cz>.
Brněnská tisková misie: Cílem této ekumenické neziskové organizace je přístupnou formou šířit
ve společnosti křesťanské poselství. Adventní a vánoční drobnosti, deskové hry, kalendáře, přání
i letáčky si můžete prohlédnout a objednat na <https://www.btm.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>

