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Milé katechetky a katecheté, 
tento věstník vzniká v době, kdy jsme právě prožili smrt Svatého otce Jana Pavla II. a připravuje se 
jeho pohřeb. V souvislosti s jeho životem je jistě za co Bohu děkovat. Zajímavé je, že i světská 
média hodnotí jeho osobnost velmi kladně. V mnoha článcích jsem si všimla, že to, čeho si mimo 
jiné nevěřící lidé cení, jsou nejen jeho zásluhy o mír a svobodu národů, ale i jeho neoblomná 
věrnost křesťanským zásadám. „Troufl si být křesťanem“ – tak o tom píší. 

Dovolím si z jednoho článku citovat: „Zůstává po něm velká naděje: jakýmsi zázrakem 
přicházejí na tento svět osobnosti, které ve špatných časech překonávají silou svého myšlení zlé 
ideologie a v těch lepších časech prorážejí prázdnotu blahobytné civilizace. Tím si nás získal i Jan 
Pavel II.“ (Pavel Šafr, MF DNES, 4. 4. 2005) 

Přejme si, aby ani nám nikdy nechyběla odvaha „být křesťany“. Jako katecheté máme zvláštní 
příležitost, ba dokonce povinnost o křesťanských hodnotách svědčit, a to nejen slovy. Jan Pavel II. 
je nám v tom příkladem a povzbuzením. Prosme také za kardinálský sbor, aby se při volbě pape-
žova nástupce nechal vést Duchem Svatým. 
   Za Katechetické centrum Marie Špačková 

INFORMACE KATECHETICKÉHO CENTRA 
 Formační setkání katechetů v Brně. Nejbližší termín: workshop v pondělí 30. května 2005 

v 17.00 hodin v Brně, Petrov 2. Téma: Hry a pomůcky v katechezi. Dozvíte se a vyzkoušíte si, jak 
dotvořit a použít to, co máme na dosah ruky. Povedou pracovnice Katechetického centra v Brně. 

 Celostátní setkání katechetů v Hradci Králové – 27. až 29. 10. 2005. Jenom připomínáme, 
abyste se nezapomněli přihlásit (do 31. května 2005). Informace i formulář přihlášky jsme uvedli 
minule. 

 Jak dopadly domečky na pouti? Jistě si vzpomínáte, že začátkem září roku 2004 se usku-
tečnila pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou. Mnozí jste se jí účastnili. Z Katechetického centra tenkrát 
vzešel podnět k výrobě domečků z krabiček od zápalek. Tyto domečky si rodiny na pouť přivezly, 
nebo si je vytvořily až na místě, a vyměňovaly si je s jinými rodinami. Měly za úkol si napsat nebo 
se navzájem poznat. Chtěli bychom se zeptat, zda máte nějakou konkrétní zkušenost s výsledkem 
této výměny. Prosíme, napište nám to nebo zavolejte. Budeme moc rádi. 

V souvislosti s tím zároveň upozorňujeme, že letos se v rámci Roku farnosti opět koná diecézní 
pouť ve Žďáru nad Sázavou, a to v sobotu 3. září 2005. Podrobné informace o programu budou 
zveřejněny v Actech curiae (ACEB), které dostávají duchovní správci. My je přineseme pravdě-
podobně příště. Počítejte už teď s daným termínem a v pravý čas na to připravte děti, které se pak 
o prázdninách možná rozjedou do různých koutů. 

 Konference Farnost – místo pro každého? Uskuteční se ve dnech 21. – 23. dubna 2005 ve 
školicím středisku Skalský dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem, jak bylo avizováno pro-
střednictvím ACEB. Jde o jednu z akcí pořádaných v rámci Roku farnosti. V současné době je již 
kapacita zařízení naplněna, ale jistě budete mít možnost o konferenci se alespoň informovat. 
Sledujte http://pastorace.biskupstvi.cz. 

 Pokračování informací najdete na straně 3. 
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Dekret Apoštolské penitenciárie o udílení odpustků v Roce eucharistie 
Eucharistie je největší ze zázraků a vrcholná památka vykoupení, které náš Pán Ježíš Kristus 
vykonal svou krví. Jakožto oběť a svátost spojuje Boží církev vnitřní a nezničitelnou jednotou. 
Udržuje ji silou nebeské milosti, zahrnuje ji nevyslovitelnou radostí a poskytuje jí nadpřirozenou 
pomoc k podpoře zbožnosti věřících křesťanů a k rozvoji křesťanského života, ba i křesťanské 
dokonalosti. 

Ve své starostlivosti o církev ustanovil Nejvyšší velekněz Jan Pavel II., aby se v celé církvi 
slavil „Rok Eucharistie" na povznesení úcty k Nejsvětější svátosti, ať už veřejné, nebo soukromé. 
Učinil tak apoštolským listem Mane nobiscum Domine (Zůstaň s námi, Pane) vydaným dne 7. října 
2004. Aby pak křesťané – v průběhu tohoto roku – byli nabádáni k hlubšímu poznání a lásce vůči 
nevýslovnému tajemství víry a aby odtud čerpali bohatší duchovní užitek, udělil Svatý otec mode-
rátorům Apoštolské penitenciárie audienci, při které sdělil svou vůli obdařit určité úkony úcty 
a zbožnosti k Nejsvětější svátosti těmito odpustky: svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na 
úmysl Svatého otce, ovšem s myslí, která naprosto odmítá zálibu v kterémkoli hříchu), když se 
pozorně a zbožně zúčastní některého liturgického úkonu anebo pobožnosti ke cti Nejsvětější 
svátosti, ať už slavnostně vystavené, nebo uchovávané ve svatostánku. 

Navíc klerikům, členům institutů zasvěceného života a společností života apoštolského a také 
jiným věřícím, kteří jsou vázáni recitováním Denní modlitby hodin, anebo obvykle recitují Božské 
oficium z osobní zbožnosti, udělují se úplné odpustky za uvedených podmínek, kdykoli se na 
sklonku dne zbožně modlí nešpory a kompletář před Nejsvětější svátostí, k úctě věřících vystavenou 
anebo uchovávanou ve svatostánku. 

Věřící, kteří pro nemoc nebo z jiných oprávněných důvodů nemohou navštívit Nejsvětější 
svátost Eucharistie v kostele nebo v kapli, mohou získat úplné odpustky ve svém domě nebo tam, 
kde se pro nějakou překážku musejí zdržovat, jestliže jsou rozhodnuti odříkat se kteréhokoli hříchu, 
jak bylo svrchu řečeno, a jestliže projeví úmysl splnit tři obvyklé podmínky, jakmile to bude možné, 
v duchu víry ve skutečnou přítomnost Ježíše Krista v Oltářní svátosti a s upřímnou touhou vykonají 
duchovní návštěvu této Svátosti a pomodlí se modlitbu Páně, Apoštolské vyznání víry a přidají 
nějaké zbožné zvolání k Ježíši přítomnému v Nejsvětější svátosti (např. Velebena budiž bez ustání 
Nejsvětější svátost oltářní). 

Jestliže však tito lidé nebudou moci vykonat ani toto, pak dosáhnou úplných odpustků, jestliže 
se jen touhou duše připojí k těm, kteří vykonávají předepsaný úkon řádným způsobem, a své nemo-
ci a obtíže vlastního života nabídnou milosrdnému Bohu, rovněž s úmyslem splnit tři obvyklé 
podmínky, jakmile budou moci. 

Kněží, kteří se věnují pastýřské péči, zvláště faráři, ať mají na mysli to, co o těchto spasitelných 
dispozicích církve bylo projednáno a předloženo Kongregací pro bohoslužbu a svátosti dne 15. října 
2004. Ať jsou věřící s nimi vhodně seznámeni. Sami pak ať se ochotně a velkodušně nabídnou ke 
zpovídání a v určitých dnech, které věřícím vyhovují, ať slavnostně uspořádají veřejné pobožnosti 
k Ježíši v Nejsvětější svátosti. 

Nakonec pak ať jsou věřící v katechezích povzbuzováni k častému veřejnému vydávání 
svědectví o víře a lásce k Nejsvětější svátosti, jak se o tom pojednává ve čtyřech ustanoveních 
obecnějšího rázu Enchridionu odpustků s přihlédnutím také k jiným ustanovením téhož Enchi-
ridionu: odst. č. 7. Eucharistická adorace a eucharistický průvod; odst. č. 8. Eucharistické a duchov-
ní svaté přijímání; odst. č. 27. Primice a jubilea kněžských svěcení. 

Tyto pokyny platí pro Rok Eucharistie ode dne, kdy budou uveřejněny v deníku „L'Osservatore 
Romano“. Jakékoli protichůdné ustanovení je neplatné. 
Dáno v Římě v sídle Apoštolské penitenciárie 
dne 25. prosince 2004 o slavnosti Narození našeho Pána Ježíše Krista.  

 Jakub František kardinál Stafford, Pænitentiarius Maior 
 Jan František Girotti, OFMConv., Regens  
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 Poutní bohoslužby v katedrále. Každý první čtvrtek v měsíci jsou zváni věřící do katedrály 

sv. Petra a Pavla v Brně, aby na základě výzvy biskupa Vojtěcha Cikrleho prosili za mír, za rodiny 
a za povolání k manželství, kněžství a k zasvěcenému životu. Bohoslužbě předchází výstav 
Nejsvětější svátosti od 16.30 hodin s možností soukromé adorace, v 17.00 hodin následuje společná 
adorace a v 17.30 hodin navazuje eucharistická bohoslužba. Na každý měsíc je vyhlášen konkrétní 
úmysl. Podrobnosti se dozvíte na internetových stránkách biskupství – http://biskupstvi.cz. 

 Rok 2005 je i Rokem eucharistie – tak to vyhlásil Sv. otec Jan Pavel II. loni v říjnu. Možná vás 
při této příležitosti budou zajímat podmínky pro získání plnomocných odpustků, proto na straně 2 
přetiskujeme pro vaši informaci příslušný dokument. 

 Exercicie pro katechety brněnské diecéze se budou se konat v Duchovním centru sv. Fran-
tiška z Pauly na Vranově u Brna v době od 17. (začátek v 18 hodin večer) do 20. července 2005 
(konec v poledne po obědě). 

Ceny za ubytování jsou letos následující: dvoulůžkový pokoj 250 Kč/noc, třílůžkový 200 
Kč/noc, čtyřlůžkový 170 Kč/noc a pětilůžkový (je pouze jeden) 150 Kč/noc. Jídlo: 150 Kč na osobu 
a den. Těm katechetům brněnské diecéze, kteří vyučují náboženství a měli v tomto školním roce 
kanonickou misi, se pokusíme menší částkou přispět. Každý přihlášený dostane včas (nejpozději 
začátkem prázdnin) dopis s aktuálními informacemi. 

Zájemci, kteří nejsou katechety, se budou moci zúčastnit tehdy, pokud nebude naplněna kapacita 
domu. Manželé a manželky katechetek a katechetů jsou vítáni. Formulář přihlášky k odstřižení je na 
konci této přílohy. 

  .......................................................................................................................................................................................  

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA DUCHOVNÍ CVIČENÍ 
Přihlašuji se na duchovní cvičení pro katechety, která se uskuteční na Vranově u Brna v ter-
mínu od 17. do 20. července 2005. Exercitátor: P. Mgr. Petr Beneš. 

Jméno a příjmení (prosíme čitelně): ......................................................................................................  

Adresa (včetně PSČ): .....................................................................................................................  

Telefon, na kterém jsem k zastižení: ..............................................................................................  

Moje e-mailová adresa: ...................................................................................................................  
 

Chci bydlet*   Zálohu ve výši 200 Kč*   posílám složenkou 
   ve dvoulůžkovém pokoji    přikládám v dopise 
   v pokoji pokud možno ......... lůžkovém   předávám osobně 
  kdyby to umožnila kapacita domu, chci bydlet sama/sám, ale netrvám na tom.  

* Hodící se označte křížkem nebo fajfkou. 
Tuto přihlášku (včetně zálohy) zašlete či jinak dodejte nejpozději do 24. 6. 2005 na adresu: 
Biskupství brněnské, Katechetické centrum, Petrov 8, 601 43 Brno, tel. 543 235 030, kl. 227, 247 
nebo 257. Bez finanční zálohy je přihláška neplatná. 
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 Informace z národní kanceláře Papežských misijních děl (PMD) 

1. Poděkování za pomoc misiím skrze PMD v roce 2004 
V průběhu roku 2004 se podařilo uskutečnit řadu celostátních misijních aktivit, na jejichž 
organizaci a přípravě se účastnil veliký počet dobrovolníků. Mnoho z vás prokázalo lásku k misiím 
svými modlitbami, oběťmi i finančními dary. V celé ČR jste během loňské říjnové Misijní neděle 
věnovali téměř 15 milionů Kč. Částkou více než 400 tisíc Kč jste podpořili tolik potřebné 
bohoslovce v misiích a na přímou pomoc pro děti v bídě jste prostřednictvím PMD dětí věnovali 
téměř 3,5 milionu Kč. Chudí lidé asi nikdy nebudou mít možnost vám osobně poděkovat. Svůj dík 
však vyjadřují upřímnou modlitbou. Systematická pomoc skrze PMD trvá již více než 160 let, 
vychovává lidi z misií ke spoluúčasti, učí je hospodařit a patří mezi nejefektivnější. Mám radost, že 
misie stále více podporujete. Ze srdce vám za to děkuji. P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD 
2. Prosba 
Abychom vám mohli potvrdit přijetí všech darů, které zasíláte na účet PMD, prosíme vás, abyste při 
posílání finančních darů za farnost uváděli jako specifický symbol identifikační číslo farnosti (IČ) 
v rámci vaší diecéze (v případě darů od jednotlivců uvádějte své členské číslo) a jako variabilní 
symbol účel daru. Jen tak jsme schopni všechny vaše dary identifikovat a být s vámi ve spojení. 

3. Nové webové stránky PMD 
PMD pro vás připravila nové webové stránky http://misijnidila.cz, na kterých je představena 
historie všech čtyř Papežských misijních děl, činnost v ČR i nové misijní materiály. Zájemci zde 
najdou sekci věnovanou dětem, misijní zajímavosti z domova i ze světa, včetně přehledu 
sponzorovaných projektů na pomoc potřebným ve všech kontinentech.  

4. Třetí celostátní Misijní pouť, Hrádek u Vlašimi – 28. 5. 2005 
Setkání je určeno pro všechny přátele, pomocníky a spolupracovníky misií. 
Děkujeme za misijní pomoc a spolupráci. Národní kancelář PMD. Kontakt: PMD, Špindlerův Mlýn 
33, 543 51, tel.+ fax: 499 433 058, e-mail: info@misijnidila.cz, (misie@vrchlab.cz již neplatí), 
číslo účtu: 72540444/2700, webové stránky: http://misijnidila.cz. 


