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Drazí bratři a sestry, 

evangelia líčí událost Ježíšova proměnění. Jako apoštoly, i nás během postní doby Pán zve, abychom se s ním 

odebrali na cestu, která vyžaduje úsilí, oběti a soustředění. Platí to i pro synodální cestu, na kterou jsme se jako 

církev vydali. Ježíše následujeme společně. Kráčíme na horu s těmi, které Pán postavil vedle nás jako spolu-

poutníky. Podle evangelia byl Ježíš na vrcholu hory před apoštoly proměněn. Krása tohoto zjevení byla větší 

než jakákoli námaha při výstupu. I synodální proces je namáhavý. Ale to, co nás čeká na konci, nám pomůže 

lépe pochopit Boží vůli. Zkušenost učedníků na hoře Tábor je obohacena tím, že se vedle Ježíše zjeví Mojžíš 

a Eliáš. Podobně i synodální cesta je zakořeněna v církevní tradici a zároveň se otevírá novému. Cílem postní 

cesty a synodální cesty je proměna. Aby se v nás tato proměna mohla uskutečnit, navrhuji dvě cesty: 

(1) Hlas z oblaku učedníky na hoře vyzývá: „Toho poslouchejte!“ (Mt 17,5). Postní doba je časem milosti do 

té míry, do jaké Ježíši nasloucháme. A jak k nám promlouvá? Především v Božím slově a skrze naslouchání 

bratřím a sestrám v církvi. 

(2) Učedníci na hoře uslyšeli Otcův hlas a báli se. Ježíš jim řekl: „Vstaňte, nebojte se!“ (Mt 17,6-8). Neuchy-

lujte se k religiozitě ze strachu čelit realitě. Postní doba nás připravuje na prožívání utrpení a kříže, abychom 

dosáhli vzkříšení. Ani u synodální cesty by nás nemělo klamat zdání, že jsme již dorazili do cíle. Sestupme na 

rovinu. Kéž nás prožitá milost posiluje v tom, abychom byli řemeslníky synodality ve všedním životě našich 

společenství.  (Poselství papeže Františka k postní době 2023, upraveno a zkráceno) 

Katecheze v pastoračním plánu diecéze – formační setkání pro katechety 

Zveme všechny katechety naší diecéze 17. dubna 2023 na formační setkání Katecheze 

v pastoračním plánu diecéze, které povede P. Pavel Šenkyřík, biskupský vikář pro pastoraci 

a vzdělávání. Těšíme se na vás od 17 h v Brně, v sále budovy Petrov 2. Není nutné se předem 

přihlašovat. 

Projekt Vstupy do škol – lektorské semináře pokračují 

Termíny seminářů pro lektory Vstupů do škol, které se konají během druhého pololetí školního roku, 

jsou k dispozici na <https://kc.biskupstvi.cz/pro-lektory>. Vážní zájemci se mohou přihlašovat. 

Kontakt: Mgr. Karolína Kolářová, koordinátorka, e-mail <kolarova@biskupstvi.cz>. 

Postní pátky v brněnské katedrále 2023 

I letos po pět postních pátků od 3. do 31. března 2023 probíhá postní 

duchovní obnova v brněnské katedrále, tématem je křest. Páteční program 

začíná vždy v 17 hodin křížovou cestou a pokračuje v 17:30 mší svatou 

s promluvou od pozvaného hosta. Navazuje moderovaná adorace a Nikodé-

mova noc, konec ve 20 hodin. Na YouTube kanálu Katedrála Petrov je možné 

sledovat mši s promluvou (i zpětně). Čekají nás ještě tato témata: 

 17. března Křestní symboly Michal Seknička, farář ve farnosti Brno-Řečkovice 

 24. března Kmotrovství Tomáš Koumal, farář ve farnosti Brno-dóm 

 31. března Křestní obřady Pavel Kafka, generální vikář 

Nahrávky Postních pátků v brněnské katedrále z minulých let 

Pokud byste si rádi poslechli postní promluvy, které probíhaly v brněnské katedrále v mi-

nulých letech, najdete je na našem webu <https://kc.biskupstvi.cz> v rubrice Aktuality. Jsou 

zde páteční promluvy pozvaných hostů ze třech ročníků, kdy tématy byly Komunikace, 

Svatý Josef a Biblické postavy. 

https://kc.biskupstvi.cz/pro-lektory
mailto:kolarova@biskupstvi.cz
https://www.youtube.com/@katedralapetrov4705/streams
https://kc.biskupstvi.cz/
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Letní teologický seminář 

I letos pořádáme Letní teologický seminář, který se uskuteční 25. a 26. srpna 2023 v Brně na Petrově. Účast 

přislíbili hosté David Ambrož (morální teologie) a Veronika Řeháková (systematická teologie). 

Nabídka našeho katechetického centra ke sv. Josefovi 

Loterie sv. Josefa – brožura: 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. Poslouží 

dospělým pro rozvoj duchovního života a také ke zpytování svědomí. Cena je 10 Kč. 

Loterie sv. Josefa on-line: Stále je možné v rubrice Pomůcky ke stažení pod obrázkem 

sv. Josefa nalézt funkční odkaz pro náhodné vylosování jedné z vlastností sv. Josefa. 

Texty se shodují s tištěnou brožurou Loterie sv. Josefa. 

Powerpointová prezentace, luštěnky a prac. listy: V rubrice Pomůcky ke stažení jsou 

připraveny luštěnky a pracovní listy ke sv. Josefovi pro mladší i starší děti. Power-

pointová prezentace s doprovodným textem a obrázky je vhodná pro žáky 2. stupně ZŠ.  

Pomůcky k zakoupení 

Co slavíme o Velikonocích: Barevná Brožurka formátu A6 přibližuje dětem události 

Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání a ukazuje souvislost s naším životem. Na některých 

stránkách mohou děti doplnit slovo nebo větu. Cena 10 Kč, rok vydání 2015. 

Slavíme Svatý týden: Malý kalendář pro děti školního věku in-

formuje o nejdůležitějších dnech Svatého týdne (Květná neděle, 

Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a Neděle Zmrtvýchvstání 

Páně). Usnadňuje orientaci v tom, kdy se která událost připomíná 

a jak se v církvi slaví. Kalendář stojí 12 Kč, rok vydání 2018. 

Celou nabídku si můžete prohlédnout na našem webu <https://kc.biskupstvi.cz>, zakoupit pomůcky je možné 

v kanceláři Petrov 5, Brno, objednání přes e-mail <kc.brno@biskupstvi.cz> nebo na telefonu 533 033 308. 

Materiály ke stažení na našem webu 

V rubrice Pomůcky ke stažení lze rozkliknout obrázek Půst. Naleznete zde naše 

pracovní listy, postní cestičky, křížové cesty i luštěnky k tématům postní doby. 

Je potřeba srolovat níže až za přehled projektů k postní době. 

Materiály k velikonočnímu triduu a velikonočním tématům jsou shromážděny 

pod obrázkem Velikonoce.  

Nabídka objednání pomůcek k nedělním evangeliím pro školní rok 2023/2024 

NABÍDKA OLOMOUCKÉHO KATECHETICKÉHO CENTRA 

Pro školní rok 2023/2024 připravují kolegové z Olomouce kartičky k nedělním evangeliím. 

Karty jsou podobné jako v minulém šk. roce, téma je Ctnosti. Zadní strany kartiček se dají 

použít k několika jednoduchým aktivitám. Z ústřižků kartiček děti vytvoří další obrázky. 

Jednotlivé sady kartiček v ceně 36 Kč je potřeba objednat nejpozději do 26. března 2023 

přes elektronický formulář. Při osobním odběru v Olomouci nebo v Brně bude poskytnuta 

20% sleva. Objednávky k osobnímu vyzvednutí pro brněnskou diecézi budou připraveny 

během léta na katech. centru v Brně. Ukázka loňských kartiček je na tomto odkazu.  

NABÍDKA BRNĚNSKÉHO KATECHETICKÉHO CENTRA 

Máme v úmyslu znovu vydat sešitek Moje nedělní album, tentokrát pro neděle 

školního roku 2023/2024. Sešitek obsahuje ke každé neděli stručné shrnutí 

evangelia, obrázek k vymalování, úkol a prostor k dolepení samolepky. Cena 

bude záviset na aktuálních cenách papíru a na počtu objednávek (doposud stál 

jeden sešitek 12 Kč, arch samolepek pro jedno dítě 10 Kč). Zavčas vám 

nabídneme formulář k objednávání. Uvítáme, když nám napíšete své zkušenosti 

s využitím alba, příp. podněty k jeho inovaci. Kontakt: Marie Špačková, e-mail 
<spackova@biskupstvi.cz>.  

https://kc.biskupstvi.cz/pojdme-k-josefovi/
https://kc.biskupstvi.cz/
mailto:kc.brno@biskupstvi.cz
https://kc.biskupstvi.cz/namety-postni-doba/
https://kc.biskupstvi.cz/namety-velikonoce/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqJQrXFc-DMmfz04MjECFGy_59sRlx7DNPwxsRnhxFiHt3AA/viewform
https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2022/03/04/nedelni-karticky-2022-2023/
mailto:spackova@biskupstvi.cz
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Předvelikonoční program pro děti v Diecézním muzeu 

V postní době nabízí Diecézní muzeum v Brně program s názvem 

Doba postní – Připravujeme se na Velikonoce 2023, pro děti od 6 do 

15 let. Dětem budou představeny různé křesťanské tradice a příběh 

Velikonoc ve stálé expozici Vita Christi. 

Součástí programu budou i tematické dílničky, během nichž si děti vyrobí velikonoční svíci nebo papírovou 

palmičku připomínající události Květné neděle. Akce je určena především pro organizované skupiny. Termín 

je možné domluvit na kterýkoli všední den v průběhu doby postní, poplatek za dítě v rámci skupiny je 60 Kč. 

Kontakt pro objednání: <muzeum@biskupstvi.cz>, tel: 533 033 278. 

Postní putování – krátká videa pro děti a soutěž z Vlčího doupěte 

Videoprojekt Vlčí doupě připravil pro děti soutěž Postní putování - Vydej se na poušť. Každý 

den postní doby je zveřejněno jedno krátké video. Má připomenout větu, kterou nám s láskou 

říká Bůh, např. Jsi můj úsměv, jsi má ratolest, jsi můj poklad, jsi sůl země, inspirací pro výběr 

vět je Bible. Každé video obsahuje krátké vysvětlení, povzbuzení a požehnání. Na závěr otec 

Roman Vlk vždy prozradí jedno písmeno, které si mohou děti napsat do soutěžní tajenky. 

Videa se dají nalézt na webu <https://vlcidoupe.cz> i zpětně. Organizátoři zašlou e-mailem na 

požádání obrázek pro doplnění soutěžní tajenky o hodnotné ceny. Více v úvodním videu. 

Inspirace pro postní dobu a velikonoce – děti.víra.cz 

Na webu <https://deti.vira.cz> naleznete soubor námětů pro postní dobu a pro Svatý týden. Pod článkem Křížové 

cesty s dětmi a pro děti se skrývá bohatý výběr možností, jak s dětmi vytvořit a prožít křížovou cestu. Článek 

Videonáměty – postní doba a velikonoční triduum nabízí odkazy na krátké filmové ukázky ze života Pána 

Ježíše, katecheze a náměty na prožití Zeleného čtvrtku, Velkého pátku i Bílé soboty. 

Na cestě víry – nová facebooková skupina Centra pro katechezi v Olomouci 

Na začátku března otevřelo olomoucké katechetické centrum na Facebooku novou skupinu 

s názvem Na cestě víry. Skupina má být oporou a povzbuzením pro lidi aktivní ve farnostech 

a pro lidi toužící po dalším vzdělávání. Budou se zde sdílet tipy pro vzdělávání a seberozvoj, 

náměty pro práci s dětmi a didaktické metody. Skupina je otevřená všem, kdo chtějí čerpat 

inspiraci i sami přispívat. Více informací ve skupině.  

On-line kurz přípravy prvokomunikantů v Katechezi dobrého pastýře  

On-line kurz k přípravě prvokomunikantů podle principů Katecheze dobrého pastýře se již rozběhl. 

Úvodní video najdete na kanálu YouTube. Kurz probíhá v několika etapách, další videa budou 

dostupná pouze pro přihlášené. Ve formuláři přihlášky je uveden obsah kurzu a termíny.  

Materiály z přednášky Výchova k víře v digitální době 

Materiály z přednášky s. Rose Pacatte (z 26. ledna 2023) je možné zdarma stáhnout z webu praž-

ského katechetického centra, nutná je registrace. Na YouTube kanálu Paulinky Praha jsou k dispozici 

filmové záznamy i dalších vystoupení sestry Rose, které při své návštěvě v Praze absolvovala. 

Signaly.cz – výběr katechetických a vzdělávacích materiálů podle témat 

Na křesťanském webu <https://signaly.cz> lze vyhledat podle témat katechetické 

materiály pro různé příležitosti. Stačí rozkliknout rubriku Materiály. Zásoba odkazů 

na videa a podcasty je umístěna v rubrice TV. 

Nabídka katechetických materiálů jiných křesťanských církví 

Katecheze.evangnet.cz: Web Českobratrské církve evangelické nabízí mnoho zpracovaných biblických 

katechezí ze Starého i Nového zákona. Více na <https://katecheze.evangnet.cz>. 

Materiály pro práci s dětmi a mládeží: YouTube kanál nabízí přehled katechetických videí, krátkých bib-

lických filmů i hudebních klipů pro děti a mládež. Některá videa  jsou v cizím jazyce s českými titulky. Více 

na tomto odkazu. 

 

 

mailto:muzeum@biskupstvi.cz
https://vlcidoupe.cz/?fbclid=IwAR1pNJ777NVEAwBC0Y6ivvjrzAyjj8xXkLm7QzkT331Qpg-KYS5fGScI9nw
https://www.youtube.com/watch?v=YNX545v6VVE
https://deti.vira.cz/
https://deti.vira.cz/Vecny-Rejstrik/krizova-cesta
https://deti.vira.cz/Vecny-Rejstrik/krizova-cesta
https://deti.vira.cz/clanky/velky-patek
https://m.facebook.com/groups/1253847908812498/?ref=share
https://www.youtube.com/watch?v=aiuZMOCdGKk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO4h8lFe4CJ2Kg90_pL4Dk-ap_p1aT2MnZpgXwN5CLV6_X1Q/viewform
https://katechete.apha.cz/materialy/materialy-ke-stazeni/vira-a-vychova-v-digitalnim-svete
https://katechete.apha.cz/materialy/materialy-ke-stazeni/vira-a-vychova-v-digitalnim-svete
https://www.youtube.com/@PaulinkyPraha
https://signaly.cz/
https://www.signaly.cz/materialy
https://www.signaly.cz/tv
https://katecheze.evangnet.cz/
https://www.youtube.com/@materialypropracisdetmiaml3105/videos
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Biblická tematika v LEGO provedení 

Postavit si biblickou scénu ze stavebnice LEGO může být zajímavou výzvou, která 

se dá využít i ke katechezi. Přestože v zahraničí existují v omezené míře LEGO sta-

vebnice s biblickou tematikou (možnost zakoupení např. přes Amazon), pro vytvo-

ření scény z Bible stačí zapojit vlastní fantazii a zkombinovat jakékoli LEGO sta-

vebnice ze zásob dětí. 

Náměty ke katechezi se stavebnicí LEGO lze najít v anglicky psané knize Building 

Faith Brick by Brick (Budování víry cihlu po cihle), k dostání na Enbook.cz . V USA 

existují i tzv. Brick Bible, které obsahují fotografie biblických scén z LEGO kostek. Obrázky z nich najdete na 

<https://thebrickbible.com>. U nás se dají zakoupit v angličtině  např. v obchodě Heureka nebo Megabooks. 

Co se stalo s Ježíšem? – Pašijová hra ve Žďáře nad Sázavou 

V úterý 4. dubna 2023 od 20 hodin proběhne ve Žďáře nad Sázavou (sídliště Libušín) tradiční pašijová hra 

římskokatolických farností. Více na <https://prokopzr.cz>. 

 Diecézní setkání mládeže v Žarošicích 

Bylo spuštěno přihlašování na setkání mládeže brněnské diecéze, které se letos uskuteční 

13. května 2023 v Žarošicích od 8:30 do 16:00 h. Připraven je pestrý program zaměřený na 

teenagery a mladé lidi, který zahrnuje mši svatou, svědectví víry, katechezi s otcem biskupem 

Pavlem Konzbulem a další aktivity. Registrace účastníků a dopolední program budou probíhat 

na Základní škole v Žarošicích. Více na <https://mladez.biskupstvi.cz/dsm> a v elektronické 

přihlášce. Uzávěrka přihlášek je 24. dubna 2023.  

Noc kostelů 2023 

V pátek 2. června 2023 se koná 15. ročník Noci kostelů. Potřebné informace včetně 

elektronické přihlášky jsou na <https://nockostelu.cz>. Součástí přihlášky je i for-

mulář k objednání materiálů, potřeba vyplnit do 25. března 2023. Pokud by na 

materiálech měla být uvedena záštita obce, je třeba do téhož data kontaktovat 

diecézního koordinátora. Objednané materiály budou k vyzvednutí od Zeleného 

čtvrtku v Brně na Petrově. 

Prosíme zvláště pořadatele z Brna a okolí, aby svůj kostel přihlásili a program oznámili nejpozději do 

16. dubna 2023, aby byl dostatečný prostor pro zpracování údajů plánované brožury. Kontakt na koordinátora 

Noci kostelů v brněnské diecézi: <nockostelu@dieceze.cz>. 

Festival KEFASFEST 

Multižánrový křesťanský hudební festival se uskuteční od 23. do 25. června 2023 v areálu 

kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích. Vstupenky zakupujte na <https://kefasfest.cz> 

nebo osobně v kanceláři DCM Brno, Petrov 6. Při včasném přihlášení je poskytována sleva. 

970 let od úmrtí sv. Prokopa – Sázavský klášter zve na pouť a prohlídku 

25. března 2023 uplyne 970 let od smrti sv. Prokopa, českého patrona. Sázavský klášter připravil proto nový 

prohlídkový okruh Český patron sv. Prokop. Poutníci i návštěvníci jsou zváni také 4. a 9. července 2023 na 

hlavní letní pouť. Více na <https://sazavskyklaster.cz>. 

Nabídky nakladatelství 

Brněnská tisková misie: Vystřihovánku do misky, velikonoční přání, drobné dárky 

pro děti i dospělé a společenské hry můžete zakoupit na <https://btm.cz>. 

Časopis Duha: Na webu <http://mojeduha.cz> jsou k vytištění květy 

s úkoly k letošnímu postnímu kalendáři, na e-shopu pořídíte zvýhod-

něný postní balíček starších čísel časopisu nebo vystřihovánku ke 

Svatému týdnu. Více na <https://petrinum.com>. 
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