
 ...ujmi se předčítání, kázání, vyučování. 
Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán… 

(1 Tim 4,13-14)

Pane, daruj všem katechetům a vychovatelům ve víře: 
Oči, které rozeznají, co se dotýká srdce dětí*.

Ruce, které jsou schopny konat to, co je pro děti* dobré.
Kéž je provází na všech cestách, po kterých spolu s dětmi* půjdou.

Duch svatý ať v nich a skrze ně působí, 
aby mezi lidmi rostla víra, naděje a láska, které přinášejí trvalé plody.

Tvůj pokoj ať jim přináší trpělivost se sebou i se všemi, kteří jim budou svěřeni.
A on sám, Ježíš Kristus, ať je zdrojem radosti v jejich díle a vždy ať je chrání.

Amen.

*můžete si upravit podle cílové skupiny

Modlitba za katechety
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SALESIÁNSKÝ ÚMYSL > Za hlásání radostné zvěsti evangelia a svědectví o Boží lásce 
navzdory obtížné sociálně-ekonomické situaci ve Venezuele.
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„Modleme se za 
katechety, kteří jsou 
povoláni zvěstovat 
slovo Boží, aby ho 
dosvědčovali s odva-
hou a tvořivostí, v síle 
Ducha Svatého.“ 
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Pomodli se za všechny, kteří tě vedli ve víře. (pro děti)
Jak by sis představoval ideální katechezi? (dospívající)
Sdílej svoje zkušenosti z výuky náboženství s jiným katechetou. (dospělí) 

Výzva

Cyklus Medový rok

Salesiánští misionáři pokračují ve své práci i navzdory 
nejistým podmínkám. Jejich cílem je poskytovat vzdělání, 
připravovat mladé k zapojení se do pracovního procesu, 
zajišťovat potřebné sociální služby chudé mládeži i rodinám.

Salesiáni ve Venezuele zřizují:
• technické a vzdělávací kurzy • domy a internáty 
pro mladé bez domova • centra volného času pro děti 
a mládež • sociální vývařovny • zdravotnické služby

VENEZUELA

Venezuela zažívá nejhorší hospodářskou krizi 
ve své historii s mírou inflace více než 400 % 
a velmi kolísavým směnným kurzem. 
Podle Světové banky a údajů z průzkumu 
venezuelských životních podmínek z roku 2016 
žije přibližně 81 % venezuelských domácností 
v těžké chudobě (v roce 2015 to bylo 75,6 %). 
Tato těžká situace vede k politickým a sociálním 
nepokojům v zemi.

Zajímavost

Během jednotlivých měsíců sleduje 
životní osudy českého salesiána 
a misionáře Jana Meda. Důležité události 
jeho života jsou doprovázené článkem 
na webu a vtipným obrázkem.

 11. DÍL  Jan Med dorazil na konec své cesty. 
V hlavním městě státu Manipur v Imphálu 
neúnavně pracuje pro Boží dílo, a přestože 
je již hodně starý, píše dopisy, školí učitele 
a katechety, zpovídá a podporuje stovky 
dětí při studiu...
www.sadba.org/projekt/jan-med
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Být katechetou
Katecheta není jen člověk zaměstnaný, ale především člověk povolaný. Je to služba Bohu. 
Předává lidem radost ze vztahu s Bohem, seznamuje je s životem pravého Božího dítěte, ukazuje 
cestu vedoucí do Božího království. Dává sám sebe, svůj čas, zájem, energii, podporuje a provází 
ostatní na cestě. Tato služba je velmi radostná, ale v mnoha směrech i náročná a obtížná. Co můžu 
udělat pro to, abych byl dobrým katechetou?

Katechetům (a katechetkám) věnoval promluvu papež František na Mezinárodním katechetickém 
kongresu v Římě (26.–28. 9.2013). Jeho hlavní myšlenky o tom, co znamená být katechetou, vám 
zde přinášíme:

Být katechetou je povolání, nikoliv pouhá práce!

Být katechetou znamená svědčit o víře (ne obracet na víru, to je proselytismus), být důsledný ve 
vlastním životě.

„Být“ katechety vyžaduje stále silnější lásku ke Kristu a jeho lidu. A tato láska se nedá koupit v 
obchodě! Tato láska pochází od Krista! Je to jeho dar! Je to dar Kristův.

Být katechetou znamená být s Mistrem, naslouchat Mu a učit se od Něj, následovat Jej v tom, jak 
vychází ze sebe sama a jde vstříc druhým. Kde je pravý život v Kristu, je také otevřenost vůči druhým, 
je vycházení ze sebe sama, abychom šli Kristovým jménem vstříc druhému.

Být katechetou znamená nemít strach jít s Ním na periferie. Učí nás, abychom při následování Boha 
neměli strach vycházet ze svých schémat, protože Bůh je vždycky mimo tato schémata. 
Katecheta bez tvořivosti, to nedává smysl – kreativita je jakousi podpěrou katechetova bytí. Bůh je 
též kreativní… On nás učí, abychom při následování Boha neměli strach vycházet ze svých schémat, 
protože Bůh je vždycky mimo tato schémata.

Vycházejte stále z Krista. Děkuji vám za to, co děláte, a především za to, že jste v církvi, putují-
cím Božím lidu, a že s tímto Božím lidem putujete.
Zůstávejme s Kristem a v Kristu – snažme se stále více být jedno s Ním, následujme Jej, napo-
dobujme Jej v jeho pohybu lásky, jeho vycházení vstříc člověku.
A vyjděme, otevřme dveře, mějme odvahu vyznačit nové cesty k hlásání evangelia. Kéž vám 
Pán žehná a Panna Maria vás doprovází. Děkuji!

Desatero katechety
• Ve své farní komunitě buď všemi způsoby, které dané potřeby vyžadují, ve službě 
 výchovy k víře.
• Buď přívětivý vůči všem, rodičům i dětem, aby se ve tvém úsměvu na rtech každý setkal 
 s dobrotou boží, která nás činí šťastnými.
• Každý den se modli za děti a jejich rodiny, aby Duch svatý osvítil tebe i je na cestě života.
• Komunikuj a spolupracuj s farářem a s ostatními katechety a často se s nimi setkávej.
• Čti a rozjímej Boží slovo, abys přizpůsobil svůj život Kristu a abys mohl jeho samého věrně  
 předávat druhým podle okolností, ve kterých se nacházíš.
• Nepřebírej styl nudného nebo přísného učitele či učitelky, nenazývej náboženství „hodinou“,  
 ale spíše setkáním nebo zkušeností křesťanského života.    
• Nezanedbávej svou rodinu tím, že budeš zůstávat příliš dlouho ve farnosti; spíše se ji snaž  
 zapojit do své služby.
• Buď připraven použít Slovo, mluvit se všemi, sdílet se o radosti a naděje, potěšit toho, 
 kdo to potřebuje.
• Neměj jiné touhy, než ty, které si Ježíš přál pro druhé: aby měli život v plnosti, aby žili 
 v radosti, aby byli dokonalí v jednotě.  
• Účastni se eucharistie vždy, když můžeš, osobně prožívej svátost smíření a každý večer 
 pros Ducha svatého, aby podepřel tvé povolání. w
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Pane, daruj všem katechetům 
a vychovatelům ve víře: 

Oči, které rozeznají, 
co se dotýká srdce dětí*.

Ruce, které jsou schopny konat to, 
co je pro děti* dobré.

Kéž je provází na všech cestách, 
po kterých spolu s dětmi* půjdou.

Duch svatý ať v nich a skrze ně působí, 
aby mezi lidmi rostla víra, naděje 

a láska, které přinášejí trvalé plody.
Tvůj pokoj ať jim přináší trpělivost se 

sebou i se všemi, kteří jim budou svěřeni.
A on sám, Ježíš Kristus, ať je zdrojem 
radosti v jejich díle a vždy ať je chrání.

Amen.

*můžete si upravit podle cílové skupiny
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