
Vážení katecheté a katechetky,
tento úvodník Vám píšu 

v  týdnu, na který připadá slav-
nost Všech svatých. Vědomí, že 
spolu se svatými tvoříme spole-
čenství církve, je pro mě zvlášť 
v  této době velkým povzbuze-
ním. Nesu si v  sobě přesvědčení, 
že ve svatých máme v Bohu blízké přátele, kteří se 
i dnes za nás přimlouvají a mimořádně nám pomá-
hají. Seznam světic a  světců je tak široký a  život-

ními příběhy barevný, že nám vždy nabídne osobnost, 
která může být blízká našemu srdci. Vědomí, že znám v nebi světce, který mi 
rozumí, pak může přinést jistotu do situací, které zažívám.

Zároveň musím dodat, že mě povzbuzuje, jak tento velký zástup lidí doká-
zal za různě obtížných životních situací dosáhnout svatosti. Jejich životopisy 
nám představují překážky, které v  životě zažívali a  zvládli. Nejednou nás 
v jejich životopise překvapí, čím vším si prošli, a přesto se nezastavili v konání 
dobra a neztratili pokoj a lásku k bližním. Tajemství jejich svatosti nespočívá 
jen v jejich schopnostech nebo usilovné snaze, ale z velké části v jejich spojení 
s Bohem. To, co prožívali, by bez modlitby nezvládli. Ve své víře poznali, že si 
před Bohem nemusí hrát na siláky, ale „mohou se chlubit i svou slabostí, aby 
na nich spočinula Kristova moc“ (srov. 2 Kor 12,9). Nádherně to ve svém listě 
Korinťanům napsal apoštol Pavel: „Neboť když jsem slabý, právě tehdy jsem 
silný.“ (2 Kor 12,10)

Dovolte, abych Vám popřál odvahu hledat spolu s tímto zástupem našich 
bratří a sester Boží katechetické cesty v dnešní době. Bůh je vždy blízko člo-
věku, kterého miluje. Ať touto svou láskou povzbudí a zároveň nakazí kaž-
dého z Vás.

Modlím se za Vás a žehnám

P. Petr Bulvas,
biskupský delegát pro pastoraci

listopad – prosinec 2020
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Církev jako božsko-lidské společenství*

V  minulém čísle jsme psali o  životě ve společenství 
a o zapojení do něj. Také jsme viděli, že člověk je stvo-
řený jako bytost společenská, z čehož vyplývá, že k plno-
hodnotnému životu, včetně života víry,  potřebuje spo-
lečenství. Dnes se podíváme na to, co to znamená, že 
církev je božsko-lidské společenství. Budeme se zabývat 

otázkami: Kdo jsem já v rámci této církve? Jaká je moje role v ní?
Život církve začíná o Letnicích, kdy byl jednotlivým věřícím darován Duch 

Svatý, aby je spojil v jedno společenství navzájem a uvedl do života Nejsvě-
tější Trojice. Toto  božsko-lidské společenství je živeno Božím Synem, proni-
káno a vedeno Duchem Svatým a obohacováno rozmanitostí charismat kaž-
dého jednotlivce. V tomto společenství nemá vládnout uniformita, ale jeho 
život se projevuje právě v rozmanitosti  životů, povolání a charismat. Každý 
z nás byl do tohoto života uveden křtem. V té chvíli jsme se stali plnohodnot-
nými členy Boží církve, v nichž proudí jeho Duch. Z toho vyplývá skutečnost 
stejné důstojnosti všech věřících počínaje papežem a konče malými dětmi. 
Učení druhého vatikánského koncilu mění předchozí pohled (který je ještě 
i dnes v nás tak silně zakotvený) na církev, která je rozdělená na menšinu – ty, 
kteří přijali svátostné svěcení – která „řídí“ církev, a většinu, která se podři-
zuje. Koncil nám ukazuje, že všichni tvoří jeden Boží lid, který je vedených 
Duchem Svatým. Předkoncilní pohled je samozřejmě pro všechny jednodušší: 
nemusím přemýšlet, s nikým diskutovat nebo se setkávat, zkrátka „dělat něco 
navíc“. Co se má dít, je jasné z rubrik, které sestavil nějaký člověk před něko-
lika desítkami či stovkami let. Naproti tomu tento nový pohled počítá s tím, 
že jsme všichni jako jeden Boží lid na cestě, při které dochází k  vzájemné 
komunikaci, společnému životu, ale také aktivní účasti a spoluzodpovědnosti 
každého jednotlivce. Přičemž úkolem celého společenství i každého jednot-
livce zvlášť je nechávat se pronikat a formovat Božím Duchem, který má být 
hybatelem jejich života. Tento životní postoj také klade větší nároky na kaž-
dého člena církve v úkolu rozvíjet hřivny, které nám byly dány. Nemusí to být 
pouze dovednosti typu „hra na hudební nástroj“, ale především dovednost 
dialogu, dovednost lásky, pokora, trpělivost, laskavost apod., které člověk 
rozvíjí jako projev spoluzodpovědnosti za rozvoj života církve. Tímto způso-
bem se pak celé společenství i každý věřící může stát důvěryhodným svěd-
kem Kristovým na zemi a svým životem posvěcovat tento svět a tak naplnit 
Ježíšovo misijní poslání.

* Srov. MIKULÁŠEK, J. Církev jako komunita jednání. Univerzita Palackého v Olomouci, 2018; 
srov. DOKUMENTY DRUHÉHO VATIKÁNSKÉHO KONCILU. Lumen gentium.
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Jsme na cestě. Také na cestě naplňování toho, co před nás koncil pře-
destřel a k čemu nás papež František pobízí. A bude to chtít v následujících 
letech hodně naší pokory, odvahy a trpělivosti, pokud se budeme chtít těmto 
ideálům přiblížit.

Martina Orlovská
vedoucí katechetického centra
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Advent 2020
Pro advent 2020 nabízíme program, který je možné vyu-

žít buď jako doplněk k adventním kalendářům, nebo také 
samostatně. Tento program nabízí jednoduchou adventní 
duchovní obnovu a je tvořený tak, aby se jej mohla účastnit 
celá farnost či rodina: od nejmenších až po nejstarší.

Program má 4 etapy – podle 4 adventních týdnů –, při-
čemž každá etapa vás posune dál v  této obnově. Pro každý 

týden si vytisknete jednu kartu, která s sebou nese jednu konkrétní výzvu do týdne 
a současně podává nástroj ke zpětné vazbě. Program je připraven ve dvou verzích: 
univerzální a verzi pro nejmenší. Obě verze si můžete stáhnout zde.

Dál už záleží na kreativitě rodiny či farnosti, jestli udělají nějaký společný závěr 
či si vytvoří nějaký vizuální doprovod pro tuto aktivitu. Přejeme Vám požehnanou 
adventní obnovu!

Modlitba v rodině
Pro podporu společné modlitby v  rodině jsme vytvořili jednoduchý letáček, 

který nabízí náměty na ranní a večerní modlitbu, modlitbu u jídla a na nedělní spo-
lečnou modlitbu. Letáček je ke stažení na webu katechetů zde. Tento web chceme 
postupně doplňovat o další inspirace pro tuto dobu a budeme rádi, když se také 
podělíte o své nápady a zkušenosti.

Programy sv. Ludmila
K příležitosti výročí 1100 let od úmrtí svaté Ludmily připravuje Pedagogické cent-

rum Arcibiskupství pražského  projekt pro školy, který by měl být dokončen a nabí-
zen od ledna roku 2021.  Projekt zahrnuje tyto aktivity:

 � akreditované kurzy pro pedagogy (4hodinové)
 � metodickou příručku pro učitele
 � scénáře pro 4 věkové skupiny žáků ZŠ a jeden pro SŠ s různými moduly k výběru
 � jednotlivé pomůcky, které budou dostupné na webu ke stažení

K projektu vzniká souhrnná stránka, kde jsou již zveřejněny základní informace, 
které budou postupně doplňovány.

https://www.katechetiolomouc.cz/news/adventni-kalendar-2020/
http://webkatechetu.cz/index.php/2020/10/23/modlitba-v-rodine/
https://www.vychova-hodnoty.cz/Ludmila-1100let/
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Nové materiály z Hradce Králové
Na katechetickém centru v  Hradci Králové se rozhodli, že budou vydávat 

materiály pro výuku náboženství formou modulů.
Jeden modul představuje jedno hlavní téma, kterým se žáci zabývají déle než 

jedno setkání. Toto téma je zpracováno tak, aby vytvořilo žákům prostor pro osvo-
jení a zvnitřnění nového poznání. Pracuje se zde s různými složkami jeho osobnosti. 
Program vede žáky k samostatnému přemýšlení o životě a víře.  Setkání by mělo 
trvat 1,5 hodiny: může se začínat společným pohoštěním (čaj, sušenky…), které pod-
poruje prvek společenství: vzájemné poznání a sdílení. Nebo začít alespoň společ-
ným sdílením. Školní rok si pak katecheta sám poskládá výběrem několika modulů, 
podle potřeb skupiny. Více o modulech se dozvíte zde.

Modul Abrahám
Prvním modulem, které centrum nabízí, je téma Abrahám, které je zpracováno 

pro žáky ve věku 8–10 let. Tento modul nabízí pracovní sešit k tématu Abrahám, 
krátký film o  Abrahámovi, biblickou knihovnu, časovou spirálu a  jiné. Materiály 
k tomuto modulu si můžete stáhnout zde.

Svět a my
Další zajímavý projekt, který katechetické centrum v  Hradci Králové nabízí, 

se jmenuje „Svět a  my“. Jedná se o  dlouhodobý vzdělávací projekt pro žáky 
1. stupně ZŠ. Nabízí soustavnější spolupráci s jednou třídou v rámci školního vyučo-
vání. Žákům jsou představena různá témata z křesťanství, která vhodným způso-
bem jednak doplňují výuku předmětů, ve kterých se o křesťanství hovoří, a jednak 
přibližují smysl a poslání církve ve světě. Tak mají žáci možnost se seznámit s křes-
ťanským pohledem na uskutečňování míru ve světě, s významem kostelů a křes-
ťanských staveb, s životem řeholníků, s biblickými příběhy a jejich poselstvím apod. 
Materiály k tomuto programu si můžete stáhnout zde.

Nové dokumenty

Nové katechetické direktorium
V červnu 2020 bylo představeno nové katechetické direktorium, které navazuje 

na obě předchozí. Vypracovala jej Papežská rada pro novou evangelizaci  a podepsal 
papež František. Český překlad se připravuje. Stručný obsah si můžete přečíst zde.

Katechetické a  pedagogické centrum v  Ostravě pořádá v  lednu 2021 seminář 
o  novém katechetickém direktoriu. Přednášet bude P. ThLic. Petr Smolek. Více 
informací naleznete zde.

Také katechetické centrum v  Brně připravuje představení nového katechetic-
kého direktoria, a to v pondělí 15. března 2021. Přednáší P. ThLic. Tomáš Koumal. 
Více informací naleznete zde.

http://www.bihk.cz/pastorace/katecheticke-centrum/nove-materialy
http://www.bihk.cz/pastorace/katecheticke-centrum/nove-materialy
http://www.bihk.cz/pastorace/pedagogicke-centrum/svet-a-my#Co%20je
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31306
https://kpc.doo.cz/nove-katecheticke-direktorium/
https://kc.biskupstvi.cz/formacni-setkavani-katechetu-v-brne/
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Google Meet
Přeposíláme informaci od našich kolegů z  IT o aplikaci Google Meet, která souží 
k videokonferencím. Nově se konference mohou zúčastnit lidé, kteří NEMAJÍ Goo-
gle účet. Tedy ve smyslu, že organizátor MUSÍ mít účet Google, může ale pozvat 
k meetingu uživatele, který Google účet nemá. Online konference není omezená 
časově ani počtem připojených. Nabízí se tak možnost spojení s jinými institucemi 
nebo jednotlivci (online konference, porady, konzultace, výuka náboženství aj.). 

Návod, jak vysílat přes Google Meet
1. Přihlaste se do svého Google účtu v rámci G Suite.
2. Běžte na adresu https://meet.google.com.
3. Zahajte schůzku.
4. Zadejte název schůzky.
5. Zkontrolujte kameru a mikrofon.
6. Zmáčkněte tlačítko „Připojit se“.
7. Pozvěte další účastníky tím, že jim pošlete odkaz nebo je vyberete z adresáře.
8. Pokud zvete účastníky mimo svoji doménu, musíte jejich vstup schválit. 

V rámci stejné domény vstoupí hosté přímo do videohovoru.
9. Můžete sdílet svoji plochu nebo jen okno programu. Můžete chatovat. 

Můžete ztlumit mikrofon ostatním i  sobě. Můžete zapnout/vypnout svoji 
kameru. Můžete nahrávat. Můžete ostatním poskytnout soubory.

Návod, jak se připojit k vysílání Google Meet
1. Přihlaste se do svého Google účtu v  rámci G Suite. Nebo se připojte přes 

osobní Google účet. Můžete zůstat i nepřihlášení. V tom případě budete poz-
ději vyzváni k zadání jména.

2. Běžte na webovou adresu Meet místnosti, kterou vám poslal ten, kdo hovor 
svolal. Je možné, že vám přišla pomocí pozvánky z Kalendáře nebo e-mailem, 
chatem či jinak. Tato adresa je jedinečná.

3. Zkontrolujte kameru a mikrofon.
4. Zmáčkněte tlačítko „Připojit se“

Fratelli tutti
Ve svátek sv. Františka z Assisi papež František podepsal také novou encykliku 

Fratelli tutti, která je věnována bratrství a  sociálnímu přátelství. Stručný souhrn 
obsahu encykliky si můžete přečíst zde, nebo si ji můžete přečíst celou v některém 
z osmi světových jazyků zde.

Obsahu a poselství této encykliky se dotkneme také na Arcidiecézním setkání 
katechetů.

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31737
http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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Arcidiecézní setkání katechetů  
a příprava na něj

Prožíváme rok, který je speciálním způsobem věno-
vaný encyklice Laudato si, jejímu učení o integrální eko-
logii. V tomto roce si nemáme jenom zopakovat, co nám 
papež před pěti lety psal, ale máme v něm nastartovat 
změnu smýšlení takovým způsobem, aby vedla k  sta-

bilní ekologické konverzi. Jedním z impulzů může být letošní Arcidiecézní 
setkání katechetů s  tématem „Křesťanská výchova ve vztahu k  encyklice 
Laudato si“, kde proběhnou následující přednášky a diskuse:

pátek: Náš společný domov. Seznámení s encyklikou
sobota: doc RNDr. Pavel Nováček, CSc. – Encyklika Laudato si očima 

enviromantalisty
P. ThLic. Tomáš Koumal – Formace dětí v duchu encyklik Lau-

dato si a Fratelli tutti
Mons. Jan Graubner – Uchopení učení Laudato si v pastorační 

praxi olomoucké arcidiecéze
neděle: Propojení myšlenek Laudato si s výukou náboženství

Setkání proběhne v  Poutním domě Stojanov na Velehradě v  termínu 
12.–14. 2. 2021. Podrobnější informace budou postupně zveřejňovány na 
webu www.katechetiolomouc.cz.

V  průběhu školního bychom vám rádi průběžně nabízeli další drobné 
impulzy, tak aby vás najednou nezahltily, ale postupně pomáhaly ke zvnitřnění 
ekologické konverze. Jako první impulz nabízíme přednášku z  Týdne vědy 
a techniky, kterou zde pronesl prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c., 
ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, na téma Globální změna útočí – 
mýtus nebo realita ve světle encykliky papeže Františka „LAUDATO  SI´“.  
Ke zhlédnutí zde.

Postní rekolekce pro katechety
Postní rekolekce pro katechety proběhne také na Velehradě, v termínu 

19.–21. 3. 2021. Podrobnější informace budou uvedeny v  příštím čísle 
občasníku.

Arcidiecézní setkání dětí z náboženství
18. 6. 2021 proběhne 2. arcidiecézní setkání dětí z náboženství. Setkání 

se uskuteční v  Korunní pevnůstce v  Olomouci. Téma setkání je shodné 
s tématem kartiček k nedělním evangeliím Boží království je mezi námi, 
a  tedy pro mladší děti bude práce s kartičkami sloužit jako vzdálená pří-
prava na setkání. Podrobnější informace budeme postupně vydávat v prů-

běhu roku.

https://www.katechetiolomouc.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=RyOHsTd0rvk
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Vydalo: Centrum pro katechezi Olomouc
Určeno pro vnitřní potřebu Arcibiskupství olomouckého. Neprodejné.

Letní škola Božího slova 
V minulých letech jsme o prázdninách pořádali Camp pro katechety. 

Od příštích prázdnin jej rozvineme do podoby Letní školy Božího slova, 
kterou nabízíme nejširší veřejnosti. Téma tohoto 1. ročníku zní: BOŽÍ 
POŽEHNÁNÍ vs. LIDSKÁ SLABOST aneb JAK BIBLE VYPRÁVÍ O ŽIVOTĚ KAŽ-
DÉHO Z NÁS. Letní školy se mohou účastnit katecheté se svými přáteli či 
příbuznými, můžete ji nabídnout rodičům dětí, které učíte v náboženství, 
neofytům, těm, kteří už odrostli setkáním mládeže, zkrátka všem, kteří 
mají zájem prohloubit své poznání Bible jako Božího slova, které pro-
mlouvá do našich životů, a odvahu podívat se očima biblickým příběhů 
(Abrahám, Jakub, Josef) na svůj život a svoji víru. Letní škola Božího slova 
se uskuteční v Olomouci v budově Arcibiskupského kněžského semináře 
v  termínu 28.–31. 7. 2021. Podrobnější informace budou zveřejněny po 
Vánocích na webu www.katechetiolomouc.cz.
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Zpráva ze Sekce pro mládež

Vážené katechetky, vážení katecheté,
nacházíme se v období, kdy je jakékoliv plánování akcí nejisté. V srpnu 2021 

se mělo konat Celostátní setkání mládeže (CSM) v Hradci Králové. Na základě 
nepříznivé situace ohledně Covid-19 a  rozhodnutí biskupů se Celostátní 
setkání mládeže přesouvá na srpen 2022. Prosíme o  zveřejnění informací 
(Facebook) k CSM na Vaše weby, společně s příspěvkem (viz přílohu).

V  měsíci říjnu si také připomínáme 30 let od založení Sekce pro mládež. 
K tomuto výročí vzniklo krátké video, které můžete zhlédnout zde.

Prosíme o vzájemnou podporu a modlitbu.
Nebojte se případně také zaslat nápady, jakými cestami kráčet k mladým 

a s mladými.
S přáním požehnaného času a pevného zdraví

Sekretariát Sekce pro mládež
o. Kamil, Majka, Kristýna, František

https://www.katechetiolomouc.cz/
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201022celostatni-setkani-mladeze-se-presouva-na-srpen-2022
https://www.facebook.com/csm2021
https://www.youtube.com/watch?v=8V-IsohIhJg

