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Vážené kolegyně a vážení kolegové v katechetické
a učitelské službě!
Blíží se konec školního roku a v našem pracovním
plánu potěšitelně ubývají „kolonky“ a blíží se náš (a doufáme, že i Váš) odpočinek. Děkujeme Vám, kteří jste se
účastnili jarní série oblastních setkání katechetů a pracovních schůzek pro kněze a pastorační asistenty. Jejich
vyhodnocení a závěry uveřejníme v příštím čísle Občasníku.
V letošním školním roce nás čekají ještě dvě velká
setkání určená především dětem, ale také Vám pro inspiraci i sebevzdělání. Na dalších stránkách najdete podrobné informace o programu. Pokud se Diecézního setkání
dětí nebo Dne o řeholním životě zúčastníte spolu s dětmi, velmi Vás prosíme o vyplnění anketního lístku, který
zde bude připraven. Zvažujeme ukončení těchto projektů v dosavadní podobě, neboť se přikláníme k názoru, že
jejich původní smysl ztratil na aktuálnosti. Důvodů je pro
to několik. V případě diecézního setkání dětí např. skutečnost, že je třeba podpořit spíše vytváření společenství
dětí na vikariátní úrovni. Situaci bychom chtěli vyhodnotit poctivě a k tomu nám pomůže Váš názor. Pro Vás,
kteří se letošních setkání nezúčastníte a chcete se k otázce
jejich dalšího pokračování vyslovit, bude anketní lístek k
dispozici na našich internetových stránkách.
Pro sebevzdělání kněží a katechetů v problematice
katecheze nabízíme možnost zakoupení příručky KATECHETIKA s výraznou slevou. Účastníkům oblastních
setkání ji poskytneme dokonce zdarma. Kniha je podle hodnocení studentů bakalářského studia Náboženské
výchovy velmi srozumitelná a uvádí zajímavým způsobem do problematiky katecheze u nás. K praktickému
procvičení důležitých pasáží knihy a realizaci jejích podnětů v katechezi nabízíme letní katechetické semináře.
Marie Zimmermannová

Nabídky
DEN O ŘEHOLNÍM ŽIVOTĚ
PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
tip na výlet

sobota 14. června 2008
9:30 - 16:00
Tentokrát vás zvou SESTRY VORŠILKY
do svého kláštera v KUTNÉ HOŘE.

„Buďte laskavé a lidské… Opravdu, víc dosáhnete projevem
lásky a laskavosti než tvrdostí a ostrými výčitkami. …“
(2. Rada 1,3)

• Na programu bude seznámení se spiritualitou
zakladatelky sv. Anděly Merici;
• společná adorace; sdílení se sestrami a jejich
svědectví; různé zajímavosti o řádu, který působí ve 36 zemích světa.
Nebude chybět ani občerstvení a speciální program
pro děti. Setkání bude zakončeno mší svatou v 15:00
hod.

NOVÁ VYSVĚDČENÍ
Centrum pro katechezi ostravsko - opavské
diecéze vydalo osm nových druhů celobarevných
formulářů vysvědčení pro zapsání výsledků výuky
náboženství. Jsou určeny pro jednotlivé ročníky, ale
mohou být použity jakkoli i ve spojených skupinách. Malířka Mgr. Karolína Marková na obrázcích
zachytila ročníkový motiv (podle osnov), obrázek
pak doplňuje odpovídající biblický citát. Do rámečku je opět možné vepsat slovní hodnocení.
Vysvědčení má po přeložení formát A5 a
můžete si ho zakoupit na Katechetickém a pedagogickém centru za cenu 5 Kč/ks. Celou galerii
vysvědčení si můžete prohlédnout na internetových
stránkách http://cpk-ostrava.archa.info/vysvedceni.
html (bohužel zde není dobře vidět obrázek, ale z
vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že vysvědčení
jsou velmi pěkná a univerzálně použitelná).

Intenzivní prázdninový kurz
výroby biblických postaviček

Srdečně vás zveme na intenzivní prázdninový
kurz výroby biblických postaviček a práce s nimi.
Kurz je pro všechny, kdo si chtějí vytvořit biblické
postavičky pro svou práci s dětmi i dospělými. Především tedy pro animátory, rodiče, katechety, pastorační
Kontakt na sestry: Sestry voršilky, Poděbradova 289, asistenty, kněze a jejich spolupracovníky… Je možné
přijet na celý týden, nebo i na kratší dobu. Minimálně
284 01 Kutná Hora, tel.: 327 514 668
však na 2 dny (tzn. od 9 hod. prvního dne do 18 hod.
druhého dne). Během celého týdne si vytvoříte až 10
Dále info na: www.vorsilky.zde.cz
postaviček a další rekvizity. S biblickými postavičkami se také naučíte pracovat na vybraném biblickém
úryvku.
KDY: 14.-20.7. 2008; začátek v pondělí od 9.
hod.,
konec
v neděli ve 12 hod.
HOSPITACE VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ
KDE: Dolany u Olomouce – ubytování ve dvouBěhem února až dubna jsme uskutečnili všechlůžkových
pokojích na postelích s povlečením
ny datumově plánované hospitace v jednotlivých
PRO KOHO: všechny od 15-ti let – mládež, anivikariátech. Děkujeme všem vyučujícím za podmínky, které nám k tomu vytvořili. Souhrnnou zprávu o mátory, katechety, kněze, pastorační asistenty, rodiče,
seniory. S SEBOU: v podrobné příloze po přihlášení
výsledku uveřejníme v příštím občasníku.
CENA: ubytování 100,- Kč/noc, plná penze
V měsíci květnu máme v plánu navštívit hodiny
náboženství na základní škole zřízené Biskupstvím 100,- Kč/den, materiál –postavička 130,- Kč, ovečka
královéhradeckým v Hradci Králové, kde je výuka 40,- Kč (pro rodiny, studenty a sociálně slabší cena
dohodou)
dětí povinná, a dále v Rané a ve Skutči.
INFO: www.bible-cz.org, info@bible-cz.org,
605300466 (do přihlášky uveďte jméno a příjmení,
rok narození, mobil a kdy přijedete a odjedete). MK
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Diecézní setkání dětí 2008 - pokyny pro účastníky
Sobota 17. května 2008
Hradec Králové 9:00 - 15:00
POKLADY STŘEDOVĚKÉ CÍRKVE
V sobotu 17. května 2008 se v Hradci Králové
uskuteční tradiční diecézní setkání dětí s otcem biskupem, které by mělo naplnit dva základní cíle:
- nabídnout dětem nové poznání zážitkovým
způsobem, aby podpořilo jejich vztah a zájem o církev a její historii
- posilovat vztah k diecézi a jejímu biskupovi prostřednictvím společného slavení mše svaté v
katedrále.
Jak jsme již avizovali, za hlavní téma jsme
vybrali život středověké církve (tj. v období přibližně
od 5. do 15. století), ze kterého jsme zvolili některé
„poklady“, jež významně ovlivnily život společnosti
v Evropě a její rozvoj. V následujím textu se obracíme k vám, potenciálním účastníkům, abyste se mohli
na setkání připravit předem, nebo alespoň cestou.
Setkání bude organizováno jako středověká
pouť. Děti budou putovat po stanovištích aktivit, které si vyberou předem z níže uvedené nabídky (sestaví
si plán své poutní cesty), do které si mohou zařadit až
tři z časem omezených programů. Permanentní programy mohou navštěvovat bez přihlášení. Na recepci
nahlásí plán své pouti, dostanou poutnický průkaz s
příslušnými vstupenkami a mošnu a mohou se vydat
na cestu. Postupně si budou plnit svoji mošničku
poklady, které se jim podaří na jejich pouti objevit.
Po náročné cestě se občerství z vlastních zásob,
pouze pití jim nabídne náš improvizovaný špitál.
Odpoledne společně oslavíme s otcem biskupem v
katedrále úspěšné putování díkůvzdáním našemu
Pánu při mši svaté.
Domácí příprava:
Není povinná, ale může prohloubit účinek programu. Středověcí poutníci mívali obvykle jeden ze
tří důvodů, proč se vydávali na pouť, která bývala
velmi dlouhá (měsíce či léta) a často byla také velmi nebezpečná. Vůbec nebylo jisté, zda se z ní vrátí
domů. Důvody k putování byly:
• aby někomu vyprosili Boží pomoc
• aby odčinili své hříchy
• aby si vyprosili pro sebe něco důležitého - např.
rozpoznání svého povolání.

Naše putování v Hradci Králové nebude ani tak dlouhé, ani nebezpečné, přesto ho můžeme co nejlépe
využít. Děti mohou již doma napsat Pánu Ježíši
dopis, ve kterém se mu mohou svěřit se svými přáními, prosbami a díky. Dopis mohou podepsat jen
svým křestním jménem, vložit do obálky a přinést v
obětním průvodu při společném slavení mše svaté v
katedrále k oltáři.
V rámci odpoledního programu se bude konat tradiční sbírka pro chudé. Děti mohou přinést buď peníze
nastřádané během roku pro své vrstevníky v misiích,
nebo se na místě rozdělit o své drobné na cestu. Peníze přinesou osobně jako dar královně Elišce Rejčce, která je nechá odeslat do kanceláře Papežských
misijních děl dětí do Špindlerova Mlýna na podporu
projektů pro chudé děti v misiích. Pokud se bude jednat o větší obnos nastřádaný skupinou dětí a přidáte k pěnězům lístek s adresou a naspořenou částkou,
dostanete z Národní kanceláře PMD ve Špindlerově
Mlýně potvrzení a děkovný dopis.
Malou „odměnou“ pro průvodce dětí bude CD, na
kterém budou k dispozici všechny materiály použité
v programu včetně metodických postupů v jednotlivých aktivitách. CD dostanete zdarma na recepci.

Registrace
od 8:00 v přízemí Nového Adalbertina
• děti si sestaví svoji poutní cestu (případně skupina společně se svým průvodcem)
• každý poutník obdrží mošničku a průkaz
• průvodci dostanou plánek s umístěním aktivit,
do kterých si zakreslí vybranou cestu
• CD s materiály pro průvodce dětí

Dopolední putování
9:00 - 12:00
Podrobnosti viz další stránky.

Odpolední program v katedrále
13:00 - 15:00
• Výběr dvorní dámy a jejího rytíře pro královnu
Elišku Rejčku
• Návštěva sv. Františka, Kláry a Anežky
• Průvod královny a sbírka pro chudé
• Nácvik gregoriánského chorálu
• Mše svatá s otcem biskupem Dominikem
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Diecézní setkání dětí - nabídka dopoledního programu
DOPOLEDNE: POUŤ ZA POKLADY (A MOUDROSTÍ) STŘEDOVĚKÉ CÍRKVE
Kláštery se postupně staly „pevnými body“ ve zmatku stěhování národů. Lidé v nich nacházeli klid a mohli se věnovat svému životu po všech stránkách. Z níže uvedené nabídky si můžete vybrat témata, která jsou vám blízká a
v nichž se leccos zajímavého o životě mnichů a jejich přínosu k rozvoji lidstva
dozvíte. Do své mošničky můžete získat různé moudrosti, které vám mohou
dobře posloužit na vaší další cestě životem. Mniši rozvinuli mnohé dovednosti, které nám jsou užitečné i v dnešní době.
Vyberte si z níže uvedené nabídky. Aktivity označené CH jsou „akčnější“ a tudíž je doporučujeme zvláště chlapcům.

A

STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ
Vznik klášterů a život v nich

Suterén Nového Adalbertina - 45 minut - CH
Začátky: 9:15 10:15 11:15
Vyprávění o počátcích klášterního života mnichů a jeho zásadách, děti se programu aktivně účastní
a zažívají situace na „vlastní kůži“. Jako „poklady“
jsou jim nabídnuty ideály mnišského života, ze kterých si děti mohou vybrat do své cestovní mošničky
ty, které považují za užitečné pro sebe.

C

ŠPITÁL
Křesťanský pohled na nemocné
- Ošetřovatelské dovednosti
- Léčba bylinkami

2. patro Nového Adalbertina - chodba - 30 min.
Začátky: 9:15 10:00 10:45 11:30
Ideálem antického světa byl zdravý a krásný
člověk. Řekové věnovali mnoho úsilí tělesným cvičením a opovrhovali lidmi zdravotně postiženými,
protože ti narušovali ideál krásy. Proto je svrhávali
ze skály. Středověký mnich však viděl v nemocném
člověku obraz trpícího Krista, proto se ho ujímal, aby
mu pomohl. Ošetřovalo a léčilo se různě, některé způsoby si budete moci vyzkoušet.

E

ŘEMESLA A ZEMĚDĚLSTVÍ
jednoduchá výroba dárkových
předmětů a stavitelské dovednosti

Přízemí Nového Adalbertina - Farní místnost permanentní program
Mniši se v klášterech nezabývali jen modlitbou
a psaním, ale také pracovali a učili lidi z okolních

B

VZDĚLANOST
Manuscriptoria - Latina - Školy
- Univerzita

2. patro Nového Adalbertina - č. 219 - 45 min.
Začátky: 9:15 10:15 11:15
Ve středověkých klášterech byly písařské dílny, ve kterých mniši opisovali Písmo svaté a vznikala
nádherná tzv. manuscriptoria. Univerzálním jazykem
církve se stávala postupně latina. Při klášterech vznikaly také školy pro žáky z okolních vesnic. Ve 14.
století byla v Praze založena první univerzita - tzv.
Pražské vysoké učení. Děti v programu nahlédnou do
těchto skutečností a prakticky si budou moci vyzkoušet být na chvíli písařem mnišské dílny.

D

GREGORIÁNSKÝ CHORÁL

2. patro Nového Adalbertina - č. 206 - 45 minut
Začátky: 9:15 10:15 11:15
Ke slavení mše svaté patří zpěv. Dnes si rádi
zazpíváme s kytarou nebo s varhany, ale středověcí
mniši oslavovali Boha svým způsobem. Melodií na
posvátné texty vyjadřovali vděčnost Boží lásce. Kdo
zná noty a ví, jak se zapisují, bude možná překvapený,
že i notový zápis vypadal ve středověku jinak... Další
se již dozvíte z programu, na který zveme zvláště děti,
které mají blízko k hudbě a rády se naučí i jiný styl,
který se stále při některých slavnostech využívá a má
své příznivce i mezi mladými.
vesnic hospodařit. K tomu potřebovali být zruční.
Děti si budou moci vyzkoušet činnosti připomínající
středověká řemesla a vyrobit si malý dárek. Chlapci
i děvčata si navíc mohou vyzkoušet své stavitelské
dovednosti.
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Diecézní setkání dětí - nabídka dopoledního programu
CESTA
DO COMPOSTELY

Poutníci se vydávali na cestu do
Říma, Svaté země nebo do Santiaga de
Compostella pěšky, aby si vyprosili Boží
pomoc nebo odčinili své hříchy.

Park pod divadlem - cca 40 minut - CH
Začátky: 9:10 9:50 10:30 11:10

Jejich cesta byla často velmi nebezpečná. Na tomto stanovišti si můžete
vyzkoušet, co vše mohli cestou zažít, co
cestou dělali a o co se snažili.

F

J

TURNAJ RYTÍŘŮ

Hřiště v areálu Základní školy Jana
Pavla II. Na Hradě - cca 35 min. - CH
Začátek: 9:15

G

Ukázka rytířského turnaje před zraky dam vás uvede do světa rytířského bojového umění a ideálů. Toto
vystoupení nebude během dopoledne opakováno. Účinkuje skupina historického šermu Fortis.

KATEDRÁLA
SVATÉHO DUCHA

Katedrála - permanentně
Katedrála Svatého Ducha byla postavena před 700 lety a tradice připisuje její založení
královně vdově Elišce Rejčce, podle které dostalo město Hradec název Hradec Králové. Pro tento kostel jsou charakteristické červené cihly, které
byly specielně upraveny aby co nejdéle vydržely.
Katedrála je hlavním kostelem v diecézi a svůj
název má podle křesla pro biskupa - tzv. katedry.
Tím je naznačeno, že biskup je pro nás učitelem
víry. Než se s naším současným biskupem Dominikem Dukou setkáme v katedrále při slavení mše
svaté, můžete ji navštívit sami, prohlédnout si ji a
vyřešit několik nabídnutých úkolů, na které objevíte odpověď uvnitř i katedrály i po jejím obvodu
zvenku.

LABYRINT

H

Nádvoří Nového Adalbertina - 15 minut
Začátky: Úvodní komentář k cestě labyrintem bude
přehráván každou čtvrthodinu počínaje 9:15
V některých středověkých katedrálách zdobily podlahu u vchodu tzv. labyrinty. Jsou obrazem
cesty člověka do svého středu, kde se setkává s
Bohem. Labyrint naznačuje, že cesta k přijetí Boží
lásky a k plné důvěře v Něj není jednoduše přímočará. Člověk si často myslí, že už Boha zná a že
ho už nic zvláštního s Ním nečeká a přitom se od
Boha vzdaluje. Zveme vás, abyste si prožili naděje
i zklamání této cesty a také radost z toho, když po
dlouhé a klikaté cestě dosáhne svého cíle.

K

ZBROJNICE
A RYTÍŘSKÉ
IDEÁLY

Hřiště v areálu Základní školy Jana Pavla II.
- cca 30 min. - CH
Začátky: 10:00 10:45 11:30
Děti si budou moci prohlédnout a vyzkoušet středověké zbraně a seznámit se pod vedením
členů skupiny Fortis s rytířskými ideály - jak se
dodržovaly i nedodržovaly.

L
VÝTVARNÁ DÍLNA
výroba vitrají, rozet,
přání s pečetí, návrh
vlastního erbu a
iniciály, mozaiky
2. p. Nového Adalbertina - č. 213 - permanentně
Vyzkoušejte si umění středověkých řemeslníků,
kteří zdobili gotické chrámy nádhernými okny, nebo
iluminátorů, malířů iluminací - knižních maleb, které
zdobily zpravidla první písmeno v textu kodexu.

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého č. 9/2007/08

SOUHRNNÝ KALENDÁŘ
KATECHETICKÉHO A PEDAGOGICKÉHO CENTRA
aktualizovaný k 30. 4. 2008
Datum
17. 5. 2008
14. 6. 2008
11. - 14. 8.

Hodina
9:00 - 15:00
9:30 - 16:00
4 dny

Místo
Hradec Králové
Kutná Hora
Hradec Králové

Akce
Diecézní setkání dětí
Den o řeholním životě pro děti - sestry voršilky
VS Katecheze v katechumenátu, případně katecheze
jako iniciace. LSKCH
VS Katechetika po kapkách LSKK

18. - 22. 8.
5 dní
Hoješín (CR)
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.

KATECHETIKA

E. Alberich, L. Dřímal koncilním učení nalézáme tři stěžejní prvky, na nichž
spočívá obnova samé identity katecheze (Boží slovo,
Vydalo nakladatelství Portál, základní příručka ke
víra a církev). V českém jazyce dosud nebylo publistudiu problematiky katecheze
kováno dílo, které by o základech pokoncilní kateKomentář autora knihy:
chetiky komplexně pojednalo.
Doprovázet člověka na cestě víry patNabídka KPC:
ří k nejnáročnějším službám, které si mohou lidé
Knihu je možné zakoupit s výraznou slevou na
z milosti Boží poskytnout. Je nezbytné, aby při každé
Katechetickém a pedagogickém centru v Hradci Krátakové službě spolupracovala milost s přirozeností.
lové. Doporučujeme ji každému knězi a katechetovi,
V případě katecheze jde na rovině přirozené o reflekterý katecheticky pracuje s kteroukoliv věkovou
xi katechetické činnosti podloženou solidními teoskupinou. Z této knihy budeme vycházet při našich
retickými znalostmi. Na rovině nadpřirozené působí
dalších formačních a vzdělávacích setkáních.
v katechizovaných Bůh a katecheta by měl usilovat,
Studiu katechetiky velmi prospěje uvedení do
aby byl Jeho dobrým nástrojem.
tématiky přímo autorem textu. Proto nabízíme kněžím,
Podrobnější informace i podněty katechetům
pastoračním asistentkám a asistentům, katechetkám a
poskytuje katechetika, která je součástí pastorální
katechetům účast na pětidenním semináři:
teologie.
KATECHETIKA PO KAPKÁCH
V Československu bylo v minulosti vydáno
ve dnech 18. - 22. 8. 2008 pod vedením
několik učebnic katechetiky (Václav Kubíček, Josef
Hronek a H. Hollander). Tato díla obsahově odpoví- doc. Ludvíka Dřímala. Seminář se bude konat
dala pojetí katecheze své doby, v níž byla katecheze v Hoješíně na Chrudimsku (v krásném kraji
zredukována na práci s dětmi a mládeží ve školním u přehradní nádrže Seč). Cena: 600 Kč. Přihlášky:
prostředí. Toto jednostranné zaměření katecheze na LSKK jméno farnost.
věkovou skupinu dětí a mládeže je nedostatečné a
Seminář bude teoreticko-praktického rázu.
problematické.
Budete mít možnost seznámit se se základními kateDruhý vatikánský koncil zahájil obnovu sebe- chetickými tématy formou názorného úvodu, ale
pochopení církve i jejího vztahu vůči společnosti. V zejména se zapojit do dialogu, vzájemného sdílení
zkušeností a společného hledání.
Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého
vydáno pro vnitřní potřebu 28. 4. 2008
Číslo připravila Marie Zimmermannová ve spolupráci s Ivou Čiperovou.
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