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Vážené kolegyně a vážení kolegové v katechetické
a učitelské službě!
Tento občasník vydávaný před Diecézním setkáním katechetů 2008 bude velmi stručný, o setkání se více dočtete
v příštím čísle.
Katechetické centrum se v lednu přejmenovalo na Katechetické a pedagogické centrum. Vyjadřujeme tím
skutečnost, že naše pracoviště se věnuje dvěma hlavním činnostem: katechetické ve farnostech a pedagogické ve školách. Výraz „pedagogický“ je pro školy i pro
orgány státní správy srozumitelný a odpovídá charakteru
programů, které školám nabízíme. Pedagogické činnosti
pro školy se v našem centru výhradně věnuje šest kvalifikovaných pracovníků s pedagogickým vzděláním.
Marie Zimmermannová

Oblastní setkání katechetů – jaro 2008
Program jarních oblastních setkání katechetů, které se budou konat obvyklým způsobem podle
rozpisu uvedeném v kalendáři akcí KPC, bude zaměřen na uvádění dětí do svátostného života a jejich
doprovázení, aby v životě z víry setrvaly a stal se jim
vlastní. Budeme se zabývat především Vašimi zkušenostmi s dětmi různého věku a jejich vztahu ke svátostem. Cílem je dojít k doporučením, která pomohou
našemu katechetickému doprovázení věřících dětí,
aby jim svátosti nezevšedněly, nestaly se zbytečnými,
ale byly jim zdrojem radosti a jistoty Boží ochrany a
lásky. Součástí programu bude také prezentace doporučení KPC k uvádění dětí do svátostného života.

Seminář o katechezi předškolních dětí
a jejich rodičů

Termín: sobota 23. února 2008, 9:00 – 15:00,
Nové Adalbertinum, Hradec Králové

Vážené kolegyně a vážení kolegové, kteří se věnujete
katechezi s předškolními dětmi!

Srdečně Vás zveme na seminář, který pořádáme
pro katechety, kteří pracují se skupinami předškolních
dětí nebo s rodinami s předškolními dětmi. Takový
seminář pořádá naše centrum poprvé, a proto si klademe jen ty nejzákladnější cíle:
• vzájemně se poznat
• vzájemně prezentovat svá setkávání
s předškolními dětmi nebo rodinami
Ačkoliv musím připomenout, že účast na die• diskutovat o možnostech vzájemné
cézním a oblastních setkáních je povinným minimem
spolupráce a podpory Katechetického a ped.
pro katechety s udělenou kanonickou misí, především
centra
Vás srdečně zvu, abyste se přišli podělit o své zkušenosti a inspirovat se pohledy ostatních.
Pokud Vás tato nabídka zaujala a semináře se

Nabídky

Prosba o spolupráci

zúčastníte, pak Vás prosíme, abyste poslal(a) přihlášku a připravil(a) si krátkou prezentaci své činnosti
s předškolními dětmi nebo rodinami v délce cca 10
– 15 minut (závisí to na počtu přihlášených). Přivítáme, když s sebou přivezete také pomůcky vlastní
či „něčí“ výroby (ne oficiálně vydané) a představíte
je ostatním. Dále je možné přivézt fotografie (i digitální).

Diecézní setkání dětí 2008
Termín: sobota 17. května 2008
Téma: Život církve ve středověku

Plánujeme pokračování cesty dějinami římskokatolické církve, proto navazujeme na témata Židovství (2006) a Prvotní církev (2007) představením
středověké církve. Jedná se o 5. – 15. století našeho
Prezentace proběhnou v první části semináře. letopočtu.
Druhou věnujeme plánovaným záměrům KatecheProtože je tématika církevních dějin v součastického centra v této oblasti katecheze a diskusi nad
ných osnovách výuky náboženství zastoupena jen
další koncepcí této činnosti.
velmi sporadicky, nabízí se využít této příležitosti
Těšíme se na Vaši účast!
k zapojení starších žáků (8. – 9. třída) do přípravy
Přihlášky je možné posílat mailem, sms zprá- programu, a tak jim nabídnout hlubší poznání této
vou (kód KRPD) nebo telefonicky – kontakty viz velmi zajímavé periody v historii naší církve.
poslední strana občasníku.
Prosíme proto učitele náboženství a katechety,

Šití biblických postaviček a práce s nimi
14. - 16. března 2008
v Hradci Králové - Kuklenách.
V listopadu roku 2007 se měl uskutečnit seminář
Katolického biblického díla, který byl pro nemoc
lektorky zrušen. Přijímáme i další přihlášky telefonicky, e-mailem nebo SMS MSBP.

Poselství křesťanských svátků
VELIKONOCE

Nabízíme nový metodický seminář pro kněze,
pastorační asistenty, učitele
a katechety, jehož účelem
je zaškolení do programů
vhodných jako vstupy do
škol k tématu velikonočních
svátků. Účastníci obdrží zdarma na CD všechny pomůcky,
které k tomuto účelu KPC
vytvořilo. Termíny: 19. a 20.
2. 2008 (viz kalendář).

kteří pracují s mládeží 13 letou a starší, aby zvážili
možnost pomoci nám s přípravou diecézního setkání
dětí a s jeho realizací.

Co tím myslíme? Níže jsou uvedena témata,
která chceme dětem na setkání blíže představit. Vy si
z nich můžete po domluvě se skupinou, kterou vyučujete nebo katechizujete, vybrat jedno téma, na
kterém jste ochotni spolupracovat. Může se jednat o
přípravu hry, výtvarné zpracování, nacvičení scénky
a výrobu kostýmů k ní, přípravu obrazové prezentace,
služba animátorů při setkání dětí v Hradci Králové aj.
Na konkrétní formě se domluvíme individuálně. Přivítáme i spolupráci jedince – učitele a katechety.
Pokud Vás nabídka zaujala, prosíme, napište
nám své jméno a farnost s číslem vybraného tématu
emailem nebo sms zprávou. My Vás budeme v nejbližších týdnech kontaktovat.

Témata:
1. mnišství
příběh Velké noci
2. kláštery a jejich kulturní a hospodářská
kód semináře:
činnost
3. latina a manuscriptoria
PKSVE 1 - 4
4. gregoriánský chorál
5. katedrály a jejich výzdoba
6. labyrint – obraz duchovního života
7. rytířství a jeho ideály
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO KATECHETY
8. poutnictví
s Doc. Dr. Františkem Kunetkou Th.D. SDB je již
9. svatí reformátoři – sv. František a sv. Klára
obsazena. Přijímáme pouze přihlášky náhradníků.
z Asisi, sv. Anežka Česká
Přihlášky e-mailem, telefonicky nebo SMS ve tvaru
10. výtvarná dílna – středověké odívání, ornáty,
DOK jméno farnost.
erby, iniciály
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Hospitace výuky náboženství - jaro 2008
Hospitace výuky náboženství ve 2. pololetí tohoto školního roku uskutečníme ve dnech oblastních setkáních katechetů v příslušném vikariátě. To bylo hlavní kritérium výběru kněží a katechetů, jejichž hodiny chceme navštívit. Dále jsme se snažili vybírat zástupce různých skupin katechetů, kněží a učitelů náboženství.
Cílem hospitace je poskytnout vyučujícímu zpětnou vazbu na jeho učitelskou činnost a získat lepší
přehled o situaci v různých farnostech. Vzhledem k různorodosti vyučovaných skupin není možné vyžadovat
výuku podle jednotných osnov a učebních materiálů. Při hospitaci se proto budeme zaměřovat zvláště na:
• na kvalitu používaných materiálů k výuce
• přiměřenost programu hodiny a tématického plánu vyučovaným dětem¨
• aktivitu a zájem dětí, jejich schopnost diskutovat o probíraných tématech
• způsob práce učitele vůči dětem, jeho znalost dětí, se kterými pracuje a možnosti mimovyučovacích
kontaktů s nimi
• spolupráci učitele s rodiči (zda existuje nějaká komunikace, jak často, jakým způsobem…)
• zájem farního společenství o výuku náboženství
• možnosti katechetického doprovázení věřících dětí, zvláště jejich doprovázení v duchovním životě
Hospitace budou vykonávat Marie Zimmermannová a Helena Johnová.
Plánované hospitace:
Datum
7. 2. 2008
19. 2. 2008
19. 2. 2008
13. 3. 2008
10. 4. 2008
11. 4. 2008

Místo
Velký Třebešov
Dolní Újezd
Morašice
Nová Paka
Trutnov
Bystřec

Jméno učitele/ky
František Maršík
Pavlišová Věra
Valtrová Lucie
Pourová Ivana
Semeráková Markéta
P. Ireneusz Szociński

Třída

16. 4. 2008
18. 4. 2008
23. 4. 2008
Některá
středa
Některá
středa
Určíme
později

Solnice
Nížkov
Kutná Hora
Raná

Sr. Blanka Kryczka
Jitka Mokrá
Sr. Anežka Macková
P. Filip Janák

1. – 7. třída
2. třída
1. – 5. třída (2
od.)
2. – 8. tř. (2 hod.)
6. – 7. třída
4., 5. a 8. tř.
1. – 4. třída

Skuteč

Koudelková Zuzana

6. – 9. tř.

Hradec Králové

ZŠ Jana Pavla II.

Všechny třídy 1.
stupně

Čas
13:30 – 14:15
13:15 – 14:00
14:50 – 15:35
13:30 – 14:15
14:00 – 14:45
12:15 – 14:05
12:45 – 14:15
13:35 – 14:20
14:00 – 14:45
12:30 – 13:15
14:05 – 14:50

V případě onemocnění učitele provedeme hospitaci u jeho zástupce. Pokud bude hodina zrušena, prosíme o
oznámení předem, pokusíme se domluvit jinou návštěvu v tentýž den na jiném místě vikariátu.
Marie Zimmermannová
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SOUHRNNÝ KALENDÁŘ KATECHETICKÉHO CENTRA
aktualizovaný k 25. 1. 2008
Pozor na změny v OSK a setkání PA a kněží: odebrali jsme termín 6. 2. (Popeleční středa) a změnily termíny OSK Ústí nad Orlicí a Havlíčkův Brod
Datum
5. 2. 2008
5. 2. 2008
7. 2. 2008
19. 2. 2008
19. 2. 2008
20. 2. 2008
23. 2. 2008

Hodina
9:00 - 12:00
16.00-18:00
16:00-18:00
9:00 - 12:00
16:00-18.00
9:00 - 12:00
9:00 - 15:00

Místo
Hradec Králové - NA
Hradec Králové - NA
Náchod
Litomyšl fara
Litomyšl fara
Hradec Králové - NA
Hradec Králové - NA

25. 2. 2008
26. 2. 2008
26. 2. 2008
27. 2. 2008
27. 2. 2008
10.-12.3.08
13. 3. 2008
14-16.3. 2008
3. - 6.4.2008
10. 4. 2008
11. 4. 2008
12. 4. 2008
16. 4. 2008
18. 4. 2008
18. 4. 2008
23. 4. 2008
17. 5. 2008
14. 6. 2008
18. - 22. 8.
11. - 14. 8.

16.00-18:00
9:00 - 12:00
15:00-18:00
9:00 - 12:00
15:00-18:00

Chrudim
Hradec Králové - NA
Hradec Králové - NA
Hradec Králové - NA
Hradec Králové - NA
Hradec Králové - NA
Nová Paka
Hradec Králové-Kuk.
Janské Lázně Mar.
Trutnov
Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí
Kostelec nad Orlicí
Havlíčkův Brod fara
Havlíčkův Brod
Kutná Hora
Hradec Králové
Kutná Hora
Hoješín (CR)
zatím neurčeno

16.00-18:00

16:00-18:00
16:00-18:00
16:00-18:00
9:00 - 12:00
16:00-18:00
16:00-18:00
9:00 - 15:00
9:00 - 15:00
5 dní
4 dny

Akce
Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží
Oblastní setkání katechetů - HK a PA
Oblastní setkání katechetů NA
Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží
Oblastní setkání katechetů LI
Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží
Seminář o katechezi předšk. dětí a jejich rodičů
KRPD
Oblastní setkání katechetů - CR
MS - Poselství křesť. svátků - Velikonoce PKSVE1
MS - Poselství křesť. svátků - Velikonoce PKSVE2
MS - Poselství křesť. svátků - Velikonoce PKSVE3
MS - Poselství křesť. svátků - Velikonoce PKSVE4
Teologická konference o ateismu - organizuje DTI
Oblastní setkání katechetů - JC + JI
Seminář Šití biblických postaviček MSBP
Duchovní obnova pro katechety DOK
Oblastní setkání katechetů - TU
Oblastní setkání katechetů UO
Diecézní setkání ministrantů (neorganizuje KPC)
Oblastní setkání katechetů - RK
Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží
Oblastní setkání katechetů - HB + HU
Oblastní setkání katechetů - KH + PO
Diecézní setkání dětí
Den o řeholním životě pro děti - sestry voršilky
VS Katechetika po kapkách LSKK
VS Katechumenát a mystagogické období LSKCH

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.
Občasník Katechetického centra Biskupství královéhradeckého
vydáno pro vnitřní potřebu 25. 1. 2008
Číslo připravila Marie Zimmermannová ve spolupráci s Ivou Čiperovou a Helenou Johnovou
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