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Vážené kolegyně a vážení kolegové v katechetické
a učitelské službě!
Předně bych chtěla poděkovat za ohlasy, které jste
nám v tomto školním roce zaslali. Jsou pro nás velmi
důležitou zpětnou vazbou. Nejvíce reakcí přišlo ohledně
seriálu programů na téma křesťanských svátků pro školy,
konkrétně na program „Dušičky“. Překvapil nás nebývalý zájem o toto téma a potěšily pozitivní zkušenosti,
které jste udělali jak ve školách, tak v hodinách náboženství. Pokud někteří z vás nevědí, o co se jedná, podívejte se na přílohu v přiloženém Katechetickém věstníku z
Brna. Uveřejňujeme zde osnovu a hlavní body programu
na téma, které je vhodné použít ve školách. Podrobnou
metodiku a Power Pointovou prezentaci ke každému
tématu najdete na našich internetových stránkách. V KV
máme ještě jeden seriál pro výuku náboženství v 8. a 9.
třídě, který připravuje Helena Johnová. Pro snazší hledání obou materiálů na internetu jsme jednak zjednodušili
adresu stránek, která je: http://kc.diecezehk.cz, a jednak
jsme umístili vpravo obdélník s názvem „Metodiky ke
Katechetickému věstníku Brno“, kterým se prokliknete
ke všem materiálům, které pro KV připravujeme. Nadále
uvítáme vaše připomínky a ohlasy, aby mohly programy
co nejlépe sloužit.V příštím čísle OKC se vám pokusíme
popsat celou koncepci evangelizace ve školách.
Děkujeme také vám, kteří jste reagovali na nabídku
elektronického zasílání OKC ve formátu PDF. Nabídka stále platí. Pokud Vám tato forma vyhovuje, napište
nám to, prosíme, z e-mailové adresy, na kterou budete
chtít OKC zasílat. Jako bonus Vám budeme automaticky
posílat elektronicky i všechny metodické materiály k výuce nebo katechezi, které v našem KC vzniknou a nepřesáhnou velikost 3 MB v jedné zásilce.
Za tým Katechetického centra
Marie Zimmermannová

Uskutečnilo se				 Informace
NÁVŠTĚVNÍ HODINY

VI. CELOSTÁTNÍ KATECHETICKÝ
KONGRES
Ve dnech 25. - 27. 10. 2007 se v Kroměříži sjelo více
než 300 katechetů, katechetek a kněží z celé České republiky, aby si vyslechli šest přednášek našich
předních teologů na téma „Věřím ve vzkříšení těla
a život věčný“. Z naší diecéze se kongresu účastnilo
32 katechetů a katechetek, 2 kněží a 6 pracovníků a
pracovnic Katechetického centra. Pro zájemce bude k
dispozici sborník přednášek. O jeho vydání vás budeme informovat.

pro nákup učebnic a pomůcek
Pondělí, Úterý a Čtvrtek
8:00 – 11:00 12:00 – 14:30
prosíme, preferujte nákup v uvedených hodinách,
rádi Vás obsloužíme i v jiných časech na základě
předchozí domluvy emailem nebo telefonicky.

KONZULTAČNÍ DNY
Úterý, středa 9:00 - 16.00
prosíme o objednání termínu předem
Helena Johnová
Marie Zimmermannová

PRACOVNÍ SETKÁNÍ

PASTORAČNÍCH ASISTENTŮ A KNĚŽÍ
V první polovině října 2007 se uskutečnily celkem čtyři schůzky pastoračních asistentů a kněží na
téma „Příprava na rok evangelizace 2008 ve farnostech“. V Hradci Králové se obou setkání zúčastnilo
celkem 16 pastoračních asistentek a 3 kněží. Do Litomyšle dorazilo 7 pastoračních asistentek a jeden kněz
a v Havlíčkově Brodě se sešli 4 asistentky a 1 kněz.
Další schůzky se uskuteční v únoru, rozpis termínů is
programem je uveden v prvním čísle OKC, v celoročním kalendáři KC a na internetových stránkách KC.
KONGRES FRANCOUZSKÝCH KATECHETŮ
Ve dnech 26. - 28. 10. se dva zástupci z naší
diecéze, Mgr. Helena Johnová, tč. pracovnice Katechetického centra, a P. Petr Stejskal, administrátor
farnosti Rychnov nad Kněžnou, účastnili Kongresu o
katechetické odpovědnosti, který organizovala francouzská katolická církev v Lurdech. Kongres měl
název „Společně sloužit Božímu Slovu“
Motto: „Bůh, který je neviditelný, se obrací na
lidi jako na své přátele a rozmlouvá s nimi, aby je
pozval do společenství s Ním a do tohoto společenství je přijal ...“
Cílem bylo zamyslet se nad obnovou katechetického působení v dnešní společnosti v souvislosti
s podněty „Všeobecného katechetického direktoria“
a „Národního textu pro katechetickou orientaci ve
Francii a principy organizace“
V dalším čísle OKC uveřejníme zprávu Heleny
Johnové z tohoto jednání.

KONTAKTY:
Společné pro objednávky, žádosti, připomínky:
495 063 420
kc@diecezehk.cz
Zimmermannová
737 215 335
Čiperová
495 063 232

INTERNETOVÉ STRÁNKY
www.diecezehk.cz/biskupstvi/katecheticke_centrum,
kde najdete především kalendář akcí, informace
o nich, kontakty, formuláře, texty příloh ke Katechetickému věstníku z minulých let a texty nových
Občasníků a nově také pomůcky ke katechezi a
výuce náboženství, které vznikly v našem KC nebo
odkazy na jiné.
www.diecezehk.cz/skoly - informace o projektech
pro školy (Poselství křesťanských svátků, Orientační dny pro školy, postupně se zde objeví i náměty
k projektovému vyučování v rámci průřezových
témat).

Knihovna a půjčovna pro katechety
V katechetickém centru v Hradci Králové si můžete
vypůjčit knížky k vlastnímu samostudiu nebo přípravě pomůcek. Výpůčky jsou bezplatné, délka
výpůjčky je podle potřeby, maximálně však do
konce aktuálního školního roku, pokud příslušnou
publikaci nepotřebuje někdo jiný. Půjčujeme knihy,
videokazety a diapozitivy. Finančním příspěvkům
na nákup nových knih se nebráníme. Krátkodobě
můžeme zapůjčit i výkladový materiál (šátky, zdobítka apod.). Knihovnu spravuje Zuzana Petrášová.
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Kanonické mise - aktuální pravidla
Kanonická mise (dále KM) je úřední pověření církve k vyučování náboženství a katechezi konané jménem
církve ve farnosti, pro niž je kanonická mise udělena (srov.
Kán. 229, par. 3 a kán. 805 CIC). Uděluje se zpravidla
katechetům – laikům, ale má se o ni žádat i pro kněze a
jáhny, pokud působí v jiné farnosti, než ke které jsou ustanoveni. Další pravidla pro svou diecézi stanovuje diecézní
biskup (Kán. 775 CIC – týká se katecheze, kán. 804 CIC
se týká výuky náboženství). Níže proto uvádíme aktuální pravidla platná v Královéhradecké diecézi, která jsou
schválena biskupem Mons. Dominikem Dukou:
Pravidla pro žádosti a udělení kanonické mise
• O udělení KM pro katechetu – laika žádá duchovní
správce farnosti, ve které bude katecheta působit.
Bude-li působit ve více farnostech, které spravuje
více duchovních správců, mohou vyplnit odeslat
jeden formulář, na který se všichni zúčastnění podepíší
• Udělení kanonické mise opravňuje katechetu k výuce náboženství nebo k vedení katechezí pro různé
věkové skupiny, kterými ho duchovní správce farnosti pověří.
• V prvních dvou letech od začátku této služby lze
žádat o udělení KM na jeden rok.
• Po dvou letech praxe je možné žádat o kanonickou
misi na tříleté období.
• O kanonickou misi se zpravidla žádá na školní rok,
proto je nutné podat žádost před jeho začátkem, tj.
nejpozději v srpnu.
• K udělení KM pro katechetickou službu a výuku náboženství se vyjadřuje Katechetické centrum, které
vede evidenci o práci a průběžném školení katechetů, kteří by s ním měli být v osobním kontaktu.
Katechetické centrum může na základě závažných
skutečností doporučit neudělení kanonické mise.
Takovou situaci pak řeší biskupský vikář pro pastoraci, konečné rozhodnutí náleží diecéznímu biskupovi (kán. 805 CIC)
• Žádost o udělení KM pro katechetu – laika obsahuje osobní údaje, dále údaje o vzdělání katechety a zamýšleném rozsahu jeho katechetické služby. Žádost podepisuje duchovní správce farnosti
i katecheta. Duchovní správce se svým podpisem
zaručuje za osobnostní, zdravotní a odbornou způsobilost katechety vykonávat katechetickou službu.
Katecheta svým podpisem souhlasí s evidencí osobních údajů a zároveň potvrzuje, že bere na vědomí
níže uvedené povinnosti katechety, a to vzhledem
ke katechizovaným nebo vyučovaným a vzhledem
k nárokům na svůj odborný růst a spolupráci s ostatními katechety a Katechetickým centrem. Údaje o
vzdělání slouží Katechetickému centru k plánování
nabídky celoživotního vzdělávání, pracovních schů-

zek a hospitací. Pozn. srov. Kán. 804, par. 2 CIC,
také kán. 231 CIC.
Katechetické centrum (dále KC) poskytuje katechetům
s kanonickou misí následující servis:
• bezplatné zasílání Občasníku katechetického centra a Katechetického věstníku z Brna, které obsahují
informace, nabídky, odborné články a metodické
materiály k výuce i ke katechezi (9x během školního roku)
• bezplatné využívání katechetické knihovny (knihy,
pomůcky)
• metodické poradenství k výuce náboženství a ke
všem typům katecheze (osobně, telefonicky, e-mailem)
• bezplatná odborná školení organizovaná KC
• KC zprostředkovává nákup učebnic náboženství,
metodických materiálů a pomůcek, které dále katechetům prodává za pořizovací cenu
• bezplatné zapůjčení drahých metodik po dobu jejich
využívání (v současné době se to týká ostravských
metodik pro výuku náboženství v 6. a 7. třídě a pro
přípravu dětí k prvnímu přijetí svátostí)
• možnost využít duchovní obnovy pro katechety,
kterou organizuje KC, a na jejíž pobytové náklady
poskytuje 50% dotaci z fiančních prostředků grantů
nebo biskupství
• možnost požádat o dotaci z Diecézního pastoračního fondu na pastorační aktivity farnosti
Povinnosti katechety s kanonickou misí:
• jednou ročně se účastnit celodenního diecézního setkání katechetů se vzdělávacím a formačním
zaměřením
• dvakrát ročně se účastnit podvečerního pracovního
oblastního setkání katechetů k projednání aktuálních úkolů nebo informací
• respektovat směrnice vydané diecézním biskupem
ke katechetické činnosti a výuce náboženství (v
současné době je to Směrnice pro přípravu dětí k
prvnímu svatému přijímání a svátosti smíření)
• respektovat dlouhodobé cíle diecézního biskupa v
oblasti náboženského vzdělávání, evangelizace a
katecheze formulované každý rok v Diecézním pastoračním plánu
• podle možností a konkrétní situace ve farnosti se
podílet a nést spoluzodpovědnost za uskutečnění
celodiecézních katechetických a evangelizačních
projektů ve spolupráci s duchovním správcem farnosti – vodítkem jsou doporučení farnosti uvedená
v Diecézním pastoračním plánu, při realizaci je nutné brát v úvahu místní podmínky
Pozn.: první dva body odpovídají požadavku kán. 780
CIC
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Pracovní setkání a vzdělávání - pozvánky
Oblastní setkání katechetů
Připomínáme, že k účasti na těchto setkáních
zavazuje katechety udělení kanonické mise. Nepřítomnost, prosíme, omlouvejte e-mailem, tel. nebo
SMS (737 215 335). Účast kněží, kteří vyučují náboženství nebo se věnují katechezi ve farnosti, je vítána.
Podzim 2007
Program setkání:
• Farnost a evangelizace ve školách, zkušenosti
z předchozího školního roku,
• Den katecheze ve farnosti – praktický nácvik,
možnosti a cíle programu.
• Různé - dle zájmu a aktuálnosti.
Termíny: vždy v době 16:00 - 18:00 hod.
5. 11. Rychnov - konání na faře v Kostelci nad O.
8. 11. Trutnov
14. 11. Chrudim
15. 11. Jičín - konání na faře v Nové Pace
21. 11. Náchod - v 16:00 mše sv. v kostele, zač.16:30
23. 11. Havlíčkův Brod
30. 11. Litomyšl
V říjnu se uskutečnila tři setkání. V Hradci Králové se sešlo 10 katechetek, v Kutné Hoře 4 katechetky a 3 kněží, v Ústí nad Orlicí 6 katechetek a 1 katecheta. Děkujeme za váš aktivní přístup a těšíme se na
další spolupráci.

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ KATECHETŮ
sobota 26. ledna 2008
Téma: Katecheze jako výchova víry
Dopolední část programu věnujeme formační
a odborným přednáškám:
9:00 - 9:45
P. Petr Stejskal
		
Zamyšlení nad dozráváním víry
10:00 - 10:45 Doc. Dr. Ludvík Dřímal ThD.
		
Katecheze a náboženská zkušenost
		
(přednáška)
11:00 - 11:45 Mons. Ing. Aleš Opatrný ThD.
		
Projevy nezralé víry (přednáška)
12:00 - 12:45 Mše svatá (Mons. Dominik Duka)
13:00 - 14:30 společný oběd v Novém Adalbertinu
		
(hradí Biskupství)
14:30 - 16:00 Semináře na katechetická témata:
katecheze v mystagogickém období; Bible v katechezi a v životě katechety; modlitba v katechezi s
dětmi; práce s obrazem v katechezi; četba biblického textu; liturgická výchova a katecheze...
Názvy a obsah jednotlivých seminářů upřesníme
během listopadu.
Účast katechetů s udělenou kanonickou misí je
povinná, vřele doporučujeme účast kněžím, kteří se
katechezi věnují.

Seminář Českého katolického biblického díla v

Metodický seminář: Šití biblických postaviček a práce s nimi
9. - 11. 11. 2007 Hradec Králové - Kukleny
Dolanech se uskuteční již potřetí pod vedením Mgr. Marie Klaškové. Účastnice si vyrobí postavičku muže,
ženy nebo dítěte, která je uzpůsobena tak, aby se na ní dal vyjadřovat postoj člověka celým tělem. Kostry
k těmto postavičkám nelze získat jiným způsobem, než účastí na seminářích. Cena jedné kostry je 130 Kč.
Účastnice postavičku dotvoří a obléknou dle vlastního přání a vkusu. Předpokládá se dovednost šití s jehlou
a nití.
Z postaviček lze inscenovat různé situace z biblických (nebo i jiných) příběhů. Při katechezi, ve které
jde o propojení osobní zkušenosti účastníka s biblickou zkušeností tak, aby se člověk nechal oslovit Bohem
a vytvořil si zkušenost víry, umožní práce s postavičkami lépe se vžít do prožívání biblických postav a
uplatnit přitom svoji zkušenost a tím se přiblížit k poselství příběhu „pro mne“ jiným způsobem, než je to
možné jinými metodami. Tento postup je velmi vhodný pro katechezi s dospělými a mládeží, lze ho uplatnit
i u vnímavých dětí.
Seminář se koná v budově Církevního dívčího internátu v Hradci Králové - Kuklenách od pátečního
večera do nedělního oběda. Cena ubytování: 100 Kč, stravování bude rozpočítáno dle skutečných nákladů.
(vaření svépomocí). Bližší informace: Iva Čiperová, tel.: 495 063 232, e-mail: ciperova@diecezehk.cz.
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Pracovní setkání a vzdělávání - pozvánky
Vzdělávací seminář:
Tvorba prezentací v Power Pointu
pro výuku náboženství
Vypisujeme dva termíny:
Úterý 4. 12. 2007 a středa 5. 12. 2007
vždy od 9:00 do 15:00 na KC v Hradci Králové
Využívání nové multimediální techniky při
výuce dětí, mládeže i dospělých je na postupu jak
dopředu, tak do šířky. Pro nás to přestavuje výzvu
využít to dobré, co tato skutečnost přináší. Konkrétně mám nyní na mysli obrazové prezentace, které lze
poměrně jednoduchým způsobem vytvářet pomocí Power Pointu, který je součástí balíku programů
Microsoft Office, jimiž bývají naše počítače nejčastěji vybaveny. Tyto prezentace se uplatní velmi dobře
především při předávání obsahu. Z technických prostředků je k tomu třeba počítač (pro malou skupinu
účastníků postačuje), pro celou třídu žáků je nutný
navíc dataprojektor, kterým se školy a některé farnosti postupně vybavují (cena je dnes kolem 20 000 Kč),
často je možné si ho zapůjčit. Protože jde o pomůcku
zatím nepříliš rozšířenou, je stále pro žáky (i dospělé)
velmi atraktivní.
Základními nástroji, se kterými lze v Power
Pointu dobře pracovat a snadno se je naučit, jsou:
• obrázky
• schémata, která lze na obrazovce postupně
vytvářet pomocí animací objektů (těmi se myslí
texty, geometrické tvary a obrázky),
• zvuky (předem nastavené zvuky, hudba či
namluvený komentář)
• videoukázky
• texty, kterými se zdůrazní hlavní výpověď
výkladu
Všechny tyto prvky lze dávat do různých vztahů a tím ukázat jedinečným způsobem zajímavé souvislosti. Předností použití PP prezentací je i jejich
barevnost.
Dnes je situace taková, že na internetových
stránkách je sice možné dohledat různé PP prezentace
určené k výuce nejrůznějších předmětů, ale většina z
nich není udělána příliš kvalitně. Nejčastějšími chybami jsou:
• příliš mnoho textu na stránce
• překrývající se prvky, které znesnadňují orientaci na snímku

• nevhodné barevné kombinace způsobující často
nečitelnost textu
• přílišná statičnost (žádné animace) nebo naopak
přehršel nejrůznějších animací, které odvádějí
posluchače od vlastního sdělení
• prezentace postavené jen na textu bez obrázků
k oživení
• nekvalitní obrázky (velmi rozostřené)
• nevyužití možností ukázat informace v souvislostech, zdůraznit nejpodstatnější apod.
Z uvedeného je patrné, že vytvořit kvalitní PP
prezentaci není úplně jednoduché a zaškolení může
být velmi prospěšné. A protože těmito dovednostmi na
Katechetickém centru disponujeme, rádi vás do nich
zdarma zaškolíme. Váš vlastní notebook je vítán.
Seminář je určen kněžím, pastoračním asistentům a katechetům. Kapacita pro jeden den je 10 míst,
účastníci budou rozděleni na začátečníky a mírně
pokročilé. Lektory semináře budou Marie Zimmermannová a Alois Neruda (oba vyškoleni firmou Computer Help v Praze, s bohatou praxí). V případě většího zájmu seminář zopakujeme v jarních měsících (je
možné i v sobotu).

Metodický seminář:
Poselství křesťanských svátků - Vánoce
Celkem čtyři termíny:
Úterý 20. 11. 2007 od 9:00 do 12:00
Úterý 20. 11. 2007 od 15:00 do 18:00
Středa 21. 11. 2007 od 9:00 do 12:00
Středa 21. 11. 2007 od 15:00 do 18:00
Seminář je určen kněžím, pastoračním asistentům, učitelům a katechetům, kteří budou chtít
sami uskutečnit ve škole vánoční program Poselství
křesťanských svátků. Představíme vám východiska
k pojetí a realizaci tohoto programu a jeho souvislost s rámcovými vzdělávacími programy. Účastníkům poskytneme kompletní dosud dokončenou
nabídku variant programu a provedeme ukázky.
Dále by si měli účastníci vyzkoušet možnou formu
návrhu vlastních programů pomocí myšlenkové
mapy k tématu.
Účast na semináři i poskytnuté materiály jsou
zdarma.

Občasník Katechetického centra Biskupství královéhradeckého

strana 

Další pozvánky
MATKA TEREZA
Světlo v temnotě dneška
14. - 30. listopad 2007
Hradec Králové, výstavní síň biskupské rezidence
Katechetické centrum
spolu s Diecézním centrem
pro seniory pořádá výstavu k
10. výročí úmrtí Matky Terezy, která je putovní a připravilo
ji Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava a Sdružení
Telepace. Výstava obsahuje
fotografie, knihy, myšlenky a
videomateriály čerpané ze života Matky Terezy.

Katecheze ve farnosti
DEN KATECHEZE VE FARNOSTI
Zamyšlení nad končícím Rokem katecheze
Rok 2007 vyhlásil biskup Dominik Duka jako Rok katecheze
v královéhradecké diecézi. Rok pomalu končí, a tak se nabízejí
otázky, jak jsme toto téma využili? Stala se katecheze nástrojem,
kterému jsme jako katecheté lépe porozuměli? Máme pocit, že ho
dokážeme lépe využívat? Že jím pomáháme těm, kteří nám
jsou svěřeni, přiblížit se Kristu a prohloubit k Němu svůj
osobní vztah?
Za Katechetické centrum a jeho pracovnice mohu napsat, že jsme se tématem katecheze zabývaly celý rok
velmi intenzivně. Naše práce nespočívala jen v přípravě
nových pomůcek pro katechezi a školení katechetů, ale
také v sebevzdělávání v katechetice, v promýšlení koncepce katechizace v naší diecézi a v hledání nástrojů, které by
mohly pomoci zkvalitnit katechetickou službu vás, kteří
pracujete „v terénu“ přímo s lidmi.

Výstavu je možné navštívit i se staršími dětmi
Hlavními adresáty katecheze ve farnostech jsou dospěa mládeží, pro které budeme mít připravený úvodní
lí lidé, protože oni se mohou sami pro víru rozhodnout.
interaktivní program (cca 20 min) a úkolový list. SkuPokud se pro Krista rozhodnou, pak je třeba je ve víře podpiny je nutné objednat předem na tel.: 495 063 420.
Vernisáž se koná 13. 11. 2007 v 17 hod., otevřeno bude denně kromě pondělí od 9:00 do 17:00.
Vstupné: jednotlivci 20 Kč, rodiny 50 Kč.

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO KATECHETY
změna termínu: 3. - 6. dubna 2008
Povede: Doc. Dr. František Kunetka Th.D. SDB
František Kunetka je docentem liturgiky na Cyrilometodějské teologické fakultě University Palackého v Olomouci a v tomto svém oboru je jedinečný. Duchovní obnova pod
jeho vedením je pro vás nabídkou obnovit svůj vztah k liturgii - která je vrcholem a středem setkání s naším Pánem, Ježíšem Kristem. Pokud máte zájem o účast, neváhejte a hlašte
se včas, protože kapacita je omezena na 25 účastníků.
Obnova se bude konat v Marianu v Janských Lázních, polovinu ceny pobytu dotuje Biskupství pro katechety
s kanonickou misí. Příspěvek katechety činí 500 Kč.
Přihlášky e-mailem, telefonicky nebo SMS ve tvaru
DOK jméno farnost.

*****

porovat, aby ve vztahu ke Kristu dozrávali. Aby se jim víra
stala podstatnou hodnotou jejich života. Pomůžeme-li v
tomto smyslu zvláště rodičům i prarodičům dětí, které jako
laičtí nebo řeholní katecheté máme nejčastěji v péči, projeví se to i na zájmu dětí, neboť dítě je velmi silně ovlivněno
tzv. formačním prostředím, které v rodině má.
Jako hlavní úkol v tomto úsilí se nám jeví otázka motivace rodičů a zřejmě i katechetů a kněží k navázání užší
vzájemné spolupráce v oblasti doprovázení ve víře. Tíhu
odpovědnosti v tom mají nést především kněží. Katecheté,
kteří pracují s dětmi, by kněze měli podporovat minimálně
modlitbou a svým zájmem.
Jakou podobu by měla katechetická nabídka pro dospělé ve farnosti mít? Pro ty, kteří se pro život z víry teprve
rozhodují nebo ho potřebují od základů obnovit, se jedná o katechezi iniciační (případně reiniciační). Pro ostatní, kteří se snaží z víry žít, jde o katechezi trvalou. - Ta
může být systematická nebo příležitostná. Vzhledem k
současnému stavu našich možností musíme konstatovat,
že k trvalé katechezi s dospělými, která by je doprovázela
po celý život, nemáme zmapované ani metodické materiály, ani zkušenosti z terénu. To nás teprve čeká. Můžeme
však využít alespoň možností příležitostných. A protože
se blíží konec jednoho církevního roku a zároveň Advent,
považujeme tato období za zvlášť vhodná k alespoň jednorázovému intenzivnějšímu katechetickému podnětu. K
němu nabízíme metodický materiál, který jsme dali k dispozici vikářům pro kněze, a katechety s ním seznamujeme
na právě probíhajících oblastních setkáních. Velmi doporučuji i vám, kteří jste se nemohli těchto setkání osobně
zúčastnit, abyste si o něj napsali a věnovali mu pozornost
pro vlastní růst víry, neboť osobnost katechety a jeho víra
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Katecheze ve farnosti - pokračování
má zásadní vliv na ty, které katechizuje. To, co
vyzařuje svou osobností sám, je pro jeho okolí
nejpřesvědčivější.

Představení programu
Den katecheze ve farnosti
Cíl, ke kterému chce program směřovat,
vyjadřuje motto:
„Tak určil jedny za apoštoly, jiné za kazatele mluvící pod
vlivem vnuknutí, jiné za misionáře, jiné pak za pastýře a
učitele, aby připravili křesťany k úkolům, které mají plnit,
aby Kristovo tělo dělalo pokroky, dokud nedojdeme
všichni k jednotě ve víře a v poznání Božího Syna,
k mužné zralosti, k onomu věku, kdy se na nás uskuteční
Kristova plnost.“ (Ef 4, 11-13)

Program obsahuje tři části, které je možné
realizovat ve společenství celé farnosti nebo v
menší skupině lidí buď jako celodenní program
(např. duchovní obnovu), nebo jednotlivě v
kratších setkáních:

1. část - Úvod - identita a poslání katecheze
Obsahuje krátké zamyšlení nad dosavadním
vztahem účastníků ke katechezi a měl by je
navést na otázky vedoucí k pochopení její podstaty a jejího významu v osobním životě.

2. část - Pavlovo dilema - odpovědi víry,
vyzrávání víry
Motivační příběh k této části otiskujeme
v pravém sloupci. Pokud si ho sami pročtete a zkusíte si zodpovědět otázky, měl by ve
vás vyvolat zájem o hledání odpovědí. Nejsou
vůbec jednoznačné a vypovídají o tom, že víra
člověka není statickou hodnotou, ale že její
vyzrávání je procesem, který člověka doprovází po celý život, pokud sám ve své víře neustrnul. Pokud se tak stalo, může být toto zamyšlení podnětem k „pohybu“. V metodice jsou dále
uvedeny informace a podněty, které se týkají
dynamiky cesty víry.

3. část - Katecheze na téma „víra jako
odpověď na Boží nabídku, růst víry“
Na předchozí část by měla navazovat katecheze na bázi biblického příběhu, která téma
zkonkretizuje a pomůže účastníkům vytvořit
vlastní zkušenost víry. Nabízíme katecheze pro
dospělé i pro rodiny o Abrahámově cestě víry.
Máte-li zájem o popsaný materiál, napište si na adresu KC (viz str. 2). Zatím nemáme
v úmyslu zveřejnit ho na internetových stránkách.

Pavlovo dilema

Pavel je mladý lékař, který právě úspěšně dokončil studia medicíny.
Má přítelkyni, kterou má rád, a slíbil jí, že se vezmou.
Ještě předtím smí podniknout cestu do Anglie, kterou mu financují
rodiče jako odměnu za červený diplom. Pavel se vydává na cestu. Nastupuje
do letadla směrem do Anglie. Letadlo vystoupalo do výšky, když tu najednou
kapitán hlásí, že jeden z motorů má poruchu. Za několik minut se ukazuje, že
ani druhý motor nefunguje spolehlivě. Motory skutečně vynechávají a letadlo
začne klesat. Na palubě vzniká panika, okamžitě jsou rozdávány záchranné
prostředky, kyslíkové masky, plovací vesty…
Cestující zachvacuje šok, zpočátku křičeli, teď se rozhostilo smrtelné ticho. Letadlo se řítí nezadržitelně k zemi. Pavlovi projde v jediném okamžiku hlavou celý jeho dosavadní život. Uvědomuje si, že teď je všemu konec.
Pomyslí na Boha a začne se modlit. Slibuje: Pane Bože, jestli mě zachráníš,
nasadím svůj život pro lidi ve třetím světě, budu sloužit těm nejchudším v Africe. A pokud mě moje dívka nebude chtít doprovázet, neožením se, vzdám se
jí, i když ji mám velice rád. Vzdám se i své slibné kariéry, prestiže… Letadlo
skutečně ztroskotá, Jako zázrakem přežije několik osob, mezi nimi i Pavel.
Po návratu domů je Pavlovi nabídnuto výborné místo na jedné soukromé klinice. Je vybrán z 90 jiných uchazečů na základě svých mimořádných
schopností, které prokázal už v závěru svých studií a praxe. Jenže Pavel si
dobře pamatuje na svůj slib, který dal Bohu a neví, jak se rozhodnout.
a) je Pavel povinen svůj slib Bohu dodržet? Proč ano nebo proč ne?
b) musí vůbec člověk plnit sliby dané Bohu nebo ne? Proč...?
c) myslíte si, že člověk vůči Bohu všeobecně musí „něco dělat“? Proč ano nebo
proč ne?
Pavel se svěří se svým slibem a se svou prekérní situací svým věřícím rodičům. Ti jsou z toho celí zdrcení, nicméně docházejí k přesvědčení, že
Pavel má svůj slib dodržet.
Něco podobného proběhne ve farnosti, odkud Pavel pochází, kde
vyrostl a kde ho lidé znají. Okruh věřících se domnívá, že Boží vůli je třeba
bezpodmínečně plnit.
d) Co toto stanovisko pro Pavla znamená? Má skutečně jednat podle přesvědčení rodičů? a podle mínění farnosti? Proč ...?
e) Musí se on jako dospělý věřící nechat vést ve svém rozhodnutí názory nebo
pravidly, zásadami svého věřícího okolí?
Pavel po mnoha bezesných nocích, nejistotě a bezvýchodnosti nakonec přece jen slib daný tenkrát v letadle nedodrží a nastoupí na výnosné místo
v prestižní klinice.
Za nějaký měsíc nato jede Pavel autem, přehlédne druhé auto, které
má přednost zprava, je z toho těžká nehoda, dokonce s úmrtím, které on lékař
zavinil.
f) Myslíte si, že tato událost je Božím trestem za nesplnění slibu? Proč ano či
proč ne?
g) Jestliže ano: zasáhne Bůh v každém případě do světa, aby dotyčného
potrestal?
h) Jestliže ne: projevuje se vůbec Bůh ve světě? Jakým způsobem?
Pavel zůstává na svém místě v prestižní nemocnici a rozhoduje se,
že každý měsíc daruje desetinu své mzdy na dobré účely.
i) Myslíte si, že Pavel takovým jednáním alespoň částečně dostál svému
původnímu slibu? Jestliže ano, proč? Jestliže ne, proč?
Příběh sestavil psycholog Fritz Oser, který se věnoval teorii náboženského
úsudku. Přeložil a KC poskytnul Doc. Ludvík Dřímal. Otázky označené tučně
považujeme za vhodné k diskusi s dětmi. Jako literaturu ke studiu pro katechety doporučujeme knihu „Falešné představy o Bohu“ od Karla Frielingsdorfa,
vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří1990.
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SOUHRNNÝ KALENDÁŘ KATECHETICKÉHO CENTRA
aktualizovaný k 31. 10. 2007
Datum
5. 11. 2007
8. 11. 2007
9.-11.11.07
13.-30.11.07
14.11.2007
15.11.2007
20.11.2007
20.11. 2007
21.11. 2007
21.11. 2007
21.11. 2007
23.11. 2007
30.11. 2007
4.12. 2007
5.12. 2007
26. 1. 2008
únor 2008
5. 2. 2008
6. 2. 2008
19. 2. 2008
20. 2. 2008
26. 2. 2008
26. 2. 2008
27. 2. 2008
27. 2. 2008
3. - 6.4.2008
17. 5. 2008
srpen 2008
srpen 2008

Hodina
Místo
16:00-18:00 Kostelec nad O. fara
16:00-18:00 Trutnov fara
HK - Kukleny
HK - Biskupství
16:00-18:00 Chrudim fara
16:00-18:00 Nová Paka fara
9:00 - 12:00 Hradec Králové - NA
15:00-18:00 Hradec Králové - NA
9:00 - 12:00 Hradec Králové - NA
15:00-18:00 Hradec Králové - NA
16:30-18:30 Náchod fara
16:00-18:00 Havlíčkův Brod fara
16:00-18:00 Litomyšl fara
9:00-15:00 Hradec Králové - NA
9:00-15:00 Hradec Králové - NA
9:00 - 16:00 Hradec Králové - NA
9:00 - 15:00 Hradec Králové - NA
9:00 - 12:00 Hradec Králové - NA
9:00 - 12:00 Havlíčkův Brod fara
9:00 - 12:00 Litomyšl fara
9:00 - 12:00 Hradec Králové - NA
9:00 - 12:00 Hradec Králové - NA
15:00-18:00 Hradec Králové - NA
9:00 - 12:00 Hradec Králové - NA
15:00-18:00 Hradec Králové - NA
Janské Lázně Mar.
9:00 - 15:00 Hradec Králové
5 dní
5 dní

Akce
Oblastní setkání katechetů RK
Oblastní setkání katechetů TU
MS Šití biblických postaviček a práce s nimi MSBP
Výstava o Matce Tereze
Oblastní setkání katechetů CR
Oblastní setkání katechetů JC
MS - Poselství křesť. svátků-Vánoce PKSVA1
MS - Poselství křesť. svátků - Vánoce PKSVA2
MS - Poselství křesť. svátků - Vánoce PKSVA3
MS - Poselství křesť. svátků - Vánoce PKSVA4
Oblastní setkání katechetů NA
Oblastní setkání katechetů HB
Oblastní setkání katechetů LI
VS Tvorba prezentací v Power Pointu VSPW1
VS Tvorba prezentací v Power Pointu VSPW2
Diecézní setkání katechetů DSK sem č.
MS Katech. pro rodiče s předškolními dětmi KRPD
Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží
Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží
Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží
Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží
MS - Poselství křesť. svátků - Velikonoce PKSVE1
MS - Poselství křesť. svátků - Velikonoce PKSVE2
MS - Poselství křesť. svátků - Velikonoce PKSVE3
MS - Poselství křesť. svátků - Velikonoce PKSVE4
Duchovní obnova pro katechety DOK
Diecézní setkání dětí
VS Katechetika po kapkách LSKK
VS Katechumenát a mystagogické období LSKCH

Seznam ještě není uzavřen, změna vyhrazena. Sledujte, prosíme, průběžně informace v tomto Občasníku.
Poznámky k tabulce:
Metodické a vzdělávací semináře jsou označeny KÓDEM, který, prosíme, používejte při přihlašování prostřednictvím SMS zprávy. Zpráva bude mít tvar: kód jméno farnost. Zasílejte ji na tel. číslo: 737 215 335.
Na zprávy neočekávejte odpověď, podle dosavadních zkušeností jsou spolehlivé. Pomocí SMS zprávy se
můžete i omlouvat z neúčasti na oblastních či diecézním setkání.
Součástí kódu k diecéznímu setkání katechetů bude i číslo semináře, který si vyberete z odpoledního programu. Přehled seminářů i s jejich číselným označením uveřejníme v příštím čísle OKC.
Občasník Katechetického centra Biskupství královéhradeckého
vydáno pro vnitřní potřebu 31. 10. 2007
Číslo připravila Marie Zimmermannová ve spolupráci s Ivou Čiperovou
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