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1. Všechny semináře byly pro mě DUCHOVNÍ CVIČENÍ. A pocit, který vnímám hodně, že i když 

nejsem teolog, školený katecheta, můžu v átriu s dětma působit jako ne ten, který jim to 

všechno řekne, všechno ví, ale doprovází je a společně s nimi může růst.  

2. Především DĚKUJI. Kurz mi pomohl nahlédnout do mysli dítěte, co se v něm odehrává při mé 

snaze předat mu „víru“. Pomohl pochopit mně některé události a části mše. Prohloubil mé 

znalosti v rámci liturgie. Skvělé prezentace. Inspirace pro naše společenství ve farnosti. 

Děkuji. 

3. KDP mi pomohla v pochopení liturgie, ke spojení některých událostí v Písmu, k vnitřnějšímu a 

osobnějšímu prožívání víry, a k pochopení duševních a duchovních pochodů u dětí. Díky tomu 

snad budu moci u svých dětí i ve výuce náboženství podporovat jejich růst ve víře, kterou 

budou osobně vnitřně a radostně prožívat. Moc děkuji. 

4. Našla jsem to, co jsem celý život hledala, ať už pro děti vlastní, či ostatní. Jak místo balíku 

informací předat vztah, nejen předat, i prožít. Když jsem poprvé přišla a vy jste chválily, říkala 

jsem si, „No jistě, hoří pro to, tak přehánějí.“ A pak jsem to při těch prezentacích zažila. 

Opakovaně. Srdce se mi tetelilo při prožívání obrovské radosti, zažívání lásky od Boha ke mně 

a vděčnosti ode mě k Bohu. Dnes jsem si všimla, jak ve chvíli, když čtete Boží Slovo, se váš 

hlas úžasně změní, tak nějak zesametovatí, je slavnostní, srdce se mi tetelí úžasnou radostí a 

velikostí Boží!  

5. Kurz byl hodně hutný, dobré podněty na vlastní přemýšlení. Užitečné v zařazení praktického 

nácviku ve skupinkách. Velmi vítám podporu a možnost konzultací, až začnu KDP realizovat – 

děkuji za všechny dosavadní tipy a odkazy. Nestihla jsem pochytit všechny myšlenky, snad se 

praxí postupně do toho dostanu.  

6. Koncept KDP je velmi obsáhlý, bohatý a poměrně složitý na zorientování se. Obě lektorky se 

snažily nám orientaci usnadnit, pomoci nám pochopit, jak s dětmi pracovat. Pro zažití je 

nutné nechat vše usadit, a pak pomalu začít „nanečisto“ zkoušet katechezi praktikovat, např. 

doma o samotě. Ta to vnímám já. Moc mi v kurzu pomohlo viděti praktické ukázky prezentací 

KDP, vidět a moci si osahat pomůcky, slyšet praktické zkušenosti lektorek. Kurz byl rozhodně 

přínosný, ale určitě je třeba dále čerpat informace, třídit je a případně se dál dovzdělat 

v dalším stupni, předpokládám za rok za dva.  

7. Moc děkuji. Byly to pro mě osobně moc inspirující tři sobotní setkání. V naší farnosti mám na 

starost v současné době sedm předškolních dětí. V budoucnu (možná v příštím školním roce) 

bych se ráda pokusila KDP realizovat. Nejvíc mě obohatil váš autentický projev a 

srozumitelnost všeho, co jste nám předávaly. Ještě jednou děkuji a přeji všechno dobré. 

8. Milá Maruško a Marcelo, před 2 lety se mi dostala do ruky metodika Já jsem dobrý pastýř. Od 

té doby, co jsem si ji prošla, jsem se odhodlávala poznat o přístupu Dobrého pastýře víc. Jsem 

víc než nadšená tím, že jsem mohla na kurzu být. Až je mi líto, že končí. Držím palce, aby se 

tento přístup prosadil jako směr, kterým by se katecheze ubírala v celé naší krásné zemi. 

Zkusím pro to i něco udělat. Díky! Díky! Díky!  P.S. Škoda, že toto není obsahem 

katechetického kurzu. 



9. Tento kurz mě jako konvertitovi velmi mnoho přinesl. Věřím, že mi pomůže při výchově nejen 

mých dětí. Jsem v úžasu nad způsobem této výuky. Moc děkuji.  

10. Já moc děkuji, bylo to velice cenné. Nic nebylo navíc. Protože už zkouším učit, vím, co si 

představovat a jak na to děti reagují. Ale myslím, že to má co dát i dospělým křesťanům, 

jelikož je to zpracované tak polopaticky a názorně, že člověk dochází k úplně novým 

asociacím. Na podzim se budu stěhovat a jsem připravená takto učit náboženství ve farnosti a 

už se na to učím. Nebráním se ani jiným formám katecheze, celé KDP je prostě nejlogičtější 

pro život víry a vztah s Ježíšem. Díky .  

11. Přínosný seminář simulující praxi, možnost vidět na vlastní oči pomůcky, osahat si je, propojit 

jednotlivá témata. Možnost vnímat všemi smysly je úžasná nejen pro děti. 

12. KDP mi doplnila mezery v mých znalostech vyučování malých dětí. Inspirovala mě k názorné 

výuce. Líbily se mi prezentace. První setkání mě trochu mátlo a neuměla jsem se v tom 

vyznat. Další dvě už byly jasnější.  

13. Přišlo mi od začátku kurzu dobré a potěšilo mě, že hlavní myšlenkou KDP (ústředním bodem) 

je mše svatá. Jsem vděčná, že mi tento kurz mnohé osvětlil a dal mi možnost přemýšlet, jak 

nové informace mohu využít. Jsem introvert a velmi mě inspirovalo, že v KDP není třeba moc 

mluvit, ale důležité vnímat a sledovat, doprovázet. Nevím, kdy to budu moci aplikovat, i 

kdyby to mělo být jen pro děti nebo vnoučata, KDP stál za to.  

14. Velice inspirativní, potřebovala bych ještě čas si jednotlivé prezentace vyzkoušet, aby mi lépe 

sepnulo, o co jde. Je pro mne těžké hledat správné otázky, nejsem si jistá, jak hluboko jsem 

se dostala, ale rozhodně mi kurz velmi přinesl, a teď ještě to více propojit. Rozhodně za kurz 

moc děkuji.  

15. Spokojenost maximální. Dobré byly diskuse, prezentace důležité vidět. Byl prostor pro 

dotazy. Chtělo by to větší hodinovou dotace, aby se stihly všechny prezentace (ale je mi 

jasné, že požadavek je nereálný). Neuvažujete o nějakém „soustředění“ pro katechety KDP, 

kde by mohli sdílet, doptat se a třeba něco probrat do hloubky??? Že by si to zaplatili a sjeli 

se + udělat mapu, kam by se přidala místa, kde všude se KDP učí – pro zájemce k náhledu, 

diskusi, pro rodiče k výuce…  
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