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Direktorium pro katechezi předkládá aktuální pohled katolické 
církve na katechezi a evangelizaci v dnešním světě. 
 Katecheze není jen předáváním teoretických znalostí, ale uvá-
děním na cestu víry a doprovázením člověka na této cestě. Vhodně 
zvolenou katechezí osobní víra v  Ježíše Krista zmrtvýchvstalého 
roste a zraje ve společenství církve. Plodem katecheze je pak nejen 
živá a zralá víra, ale i vnitřně svobodné jednání, samostatné myšle-
ní a schopnost rozlišit pravdu od toho, co nás může klamat. 
 Dokument z roku 2020 se zabývá katechezí v evangelizačním 
poslání církve, obšírně se věnuje osobnosti katechety a  zdůraz-
ňuje, že právě katecheté jsou často prvními svědky víry a hlasateli 
Božího slova. Direktorium popisuje různé metody a  styly kate-
cheze a dodává cenné postřehy ke katechezi v konkrétních situa-
cích – zejména v prostředí rodin, škol a  farností, ale i mezi lid-
mi na okraji společnosti. Detailně se zaobírá katechezí na místní 
i diecézní úrovni a všímá si i řady dalších otázek, jako jsou šance 
a  úskalí digitální éry, výchova ke spravedlnosti, ekumenismus, 
mezináboženský dialog a jiné. Pro lepší orientaci je připojen po-
drobný věcný rejstřík.
 Soubor obecných zásad i  praktických postřehů ke každoden-
ní službě je určen katechetům, pedagogům a učitelům nábožen-
ství, kněžím, jáhnům, biskupům, pastoračním radám, studentům 
a všem, kdo se zabývají katechezí a evangelizací.

Doporučujeme Vaší pozornosti 
tuto základní literaturu:

Papežská rada pro novou evangelizaci vznikla 
v roce 2010 z iniciativy papeže Benedikta XVI. 
Jejím účelem byla podpora nové evangelizace 
v zemích, ve kterých už došlo k prvnímu hlásání 
víry a v nichž existovala zavedená církevní 
společenství, které ale procházejí postupnou 
sekularizací a v nichž dochází k určitému 
zatmění smyslu pro Boha. V lednu 2013 svěřil 
Benedikt XVI. této radě i odpovědnost za 
katechezi, kterou měla do té doby na starost 
Kongregace pro klérus. Předsedou rady byl po 
celou dobu její existence italský fundamentální 
teolog, arcibiskup Rino Fisichella (* 1951). 
V červnu 2022 byla Papežská rada pro novou 
evangelizaci v důsledku reformy Římské 
kurie zrušena a její kompetence byly svěřeny 
Dikasteriu pro evangelizaci. V jeho čele stojí 
samotný papež.
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YOUCAT: Kurz víry
Vše, co je dobré vědět o křesťanství
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Vše, co je dobré vědět o křesťanství.

YOUCAT: Kurz víry se do větší hloubky věnuje  
základním tématům katolické víry a morálního učení.  

Co všechno víme o Bohu? Proč existuje utrpení?  
Co mají Boží přikázání společného s láskou?  

A k čemu potřebujeme církev? Autor se snaží vyložit 
hlavní témata katolické víry a morálky stejně napínavě 

jako dobrý film. Navazuje přitom těsně na základní 
publikaci celé této edice – „žlutý“ YOUCAT.

YOUCAT: Kurz víry je určen především mladým lidem, 
a to z věřícího i nevěřícího prostředí. Potřebný impuls 

k dospělejší víře v ní najdou i další zájemci:  
konvertité nebo lidé, kteří se připravují na přijetí svátostí 

církve nebo se po období deziluzí do církve vracejí.  
Tento kurz víry může absolvovat jednotlivec sám.  

Lepší ale bude, když se do něj pustí s přáteli, se známými 
nebo s lidmi z farnosti. Názor si totiž lépe utvoříme  

při rozhovoru, třeba v menším společenství  
nebo ve studijní skupině.
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Konference 
o novém DireKtoriu 
pro Katechezi

Prezenčně
Katolická teologická fakulta UK
učebna P8 

Online 
Youtube kanál KTF UK 

24. listopadu 2022 
od 15.00 do 17.00


