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Vážené kolegyně a vážení kolegové v katechetické
a učitelské službě!
V tomto čísle Občasníku Vám nabízíme informace
k tématu Křesťanská iniciace a krátkou zprávu z konání
III. Vědecké katechetické konference na toto téma v září
na Svatém Hostýně.
Na stranách 6 - 7 uveřejňujeme slíbený přehled
katechetů a učitelů náboženství, kteří mají vyřízenu kanonickou misi pro letošní školní rok. Pokud se v seznamu
nenajdete a letos aktivně působíte, prosíme, kontaktujte
duchovního správce Vaší farnosti. Na straně 8 je taktéž
slíbený jmenovitý přehled katechetů a kněží, kteří nám
zaslali vyplněný tematický plán výuky náboženství.
Na poslední straně občasníku naleznete kalendář
akcí, které organizuje KPC, na celý školní rok. Znovu si
dovoluji připomenout důležitost Vaší účasti na diecézním a oblastních setkáních katechetů a kněží. V případě
vážného důvodu se, prosím, omluvte e-mailem nebo sms
zprávou (kontakty jsou uvedeny v tiráži na poslední straně Občasníku).
Hostem Duchovní obnovy pro katechety bude
P. Marek O. Vácha. Témata budou vycházet z bioetiky.
Místem konání bude tentokrát Koclířov u Svitav.

Nemáš, čím by ses pochlubil? Pak jsou ti vlastní
věci neviditelné.
Myslel jsi v modlitbě na celý svět? Pak je tvůj
den naplněn.
Podle G. Berrona

V letošním školním roce se neuskuteční Diecézní setkání dětí. P. Jan Uhlíř s dalšími kněžími připravují
víkendové setkání ministrantů, které se uskuteční 24. 26. dubna 2009 v Kutné Hoře. Setkání se mohou účastnit
i ministrantky. Pro minimální zájem nebudeme pokračovat ani v projektu Den o řeholním životě pro děti. Na
oblastních setkáních budeme společně hledat možnosti
k uskutečnění vikariátních setkání dětí.
Ať Vám Pán ve Vaší službě žehná! Těšíme se na
setkání s Vámi.
Marie Zimmermannová

Křesťanská iniciace jako otázka přežití církve
Poznámky ke III. vědecké katechetické konferenci
Ve dnech 15. – 17. září 2008 se na Svatém Hostýně konala III. vědecká katechetická konference na
téma „Křesťanská iniciace“ pořádaná Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého
v Olomouci a Katechetickou sekcí ČBK.
Vědecké konference věnované aktuálním tématům katecheze a náboženského vzdělávání jsou určené především pracovníkům odpovědným za katechezi
v jednotlivých diecézích a učitelům katechetiky a náboženské pedagogiky na teologických a pedagogických fakultách. Pořádají se z iniciativy Katechetické
sekce ČBK od roku 2006, a to vždy ve spolupráci
s jednou z našich teologických fakult. Konference
jsou otevřené i dalším zájemcům o hlubší reflexi své
katechetické a učitelské činnosti.
Co je „křesťanská iniciace“ a proč se dostává do
centra pozornosti církve v mnohých evropských
zemích?
Křesťanská iniciace je proces, kterým se člověk
stává křesťanem. Ježíš Kristus ve slavení iniciačních
svátostí činí člověka křesťanem. Prostřednictvím
symbolického jednání církve ho uvádí do vztahu se
sebou samým a začleňuje ho do svého mystického
těla.Začlenění do církve je ze strany Ježíše Krista
jednorázovým, neopakovatelným aktem. Ze strany
člověka a společenství církve je křesťanská iniciace
cestou víry, kterou obrácený člověk prochází s pomocí společenství věřících až k přijetí za člena tohoto
společenství. To vše se děje prostřednictvím Ducha
Svatého.

•
•
•
•

pokřtít, o jejich další výchovu ve víře
ukončení slavení svátostí dětmi, které přijaly
první svaté přijímání
nezájem a strach dospívajících ze slavení svátosti smíření
rozloučení se s křesťanským životem mladými,
kteří přijali svátost biřmování
malá schopnost farních společenství, ve kterých
probíhá katechumenát dospělých nebo příprava
dětí a mladých lidí na slavení prvního přijetí
eucharistie a biřmování, být svědky víry, kteří
na sobě ukazují osvobozující moc evangelia a
naději, jež pramení z živé víry v Krista. Společenství věřících, kteří nejsou schopni o Kristu
svědčit, není ani schopno přijmout nově iniciované křesťany a podporovat je v jejich dozrávání ve víře.

Tyto a další problémy prožívají a více či méně
si uvědomují lidé zodpovědní za iniciační katechezi
v dalších evropských zemích. Konference a semináře pořádané na téma iniciační katecheze umožňují
problémy a jejich příčiny přesněji pojmenovat a společně hledat cesty ke změnám, jež povedou alespoň
k využití možností, které má církev v nástroji, jakým
je iniciační katecheze.

V květnu 2006 se na téma Křesťanská iniciace
konala mezinárodní konference v Římě. Účastníky
byli biskupové a ředitelé národních katechetických
center v Evropě. Zprávu z této konference si můžete
přečíst na stránkách Katechetické sekce ČBK http://
Jako svátosti křesťanské iniciace církev chápe katechet.cirkev.cz v rubrice Zprávy z roku 2006.
křest, biřmování a první přijetí eucharistie, kterým se
V létě roku 2007 se konal mezinárodní seminář
iniciace dovršuje, neboť eucharistie je svátostí, která o iniciační katechezi v rakouském Salzburgu. Kardibuduje církev. Křest a biřmování k jejímu přijetí ini- nál Walter Kasper, který patřil k jeho hlavním iniciáciují.
torům, nazval svoji přednášku „Proč je iniciace pro
Iniciační katecheze má charakter formace a zjed- mě jakožto biskupa otázkou přežití církve?“. Zpránodušeně ji můžeme chápat jako cestu, po níž člověk vu z tohoto semináře si můžete přečíst na http://katechet.cirkev.cz v rubrice Zprávy z roku 2007.
ke slavení křtu, biřmování a eucharistie dospívá
Chápání jednotlivých svátostí a pastorační praxe
v přípravě k jejich slavení se v historii církve vyvíjely. Naše dnešní situace v pastoraci neodpovídá teologickému pojetí svátostí a příprava k jejich slavení
nepřináší očekávané výsledky. Jako hlavní projevy
této skutečnosti můžeme uvést:
• nezájem části rodičů, kteří „dali“ své děti

Jednání na Svatém Hostýně
Na konferenci na Svatém Hostýně nebyla účast
tak reprezentativní jako na výše uvedených setkáních.
Na konferenci vystoupili odborníci z teologických
fakult a zástupci diecézních katechetických center.
Za ČBK se jí účastnili Mons. Karel Herbst, pověřený vedením Katechetické sekce ČBK, a poslední den
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Křesťanská iniciace jako otázka přežití církve
Poznámky ke III. vědecké katechetické konferenci - pokračování
také Mons. František Lobkowicz, pověřený vedením
Sekce církevního školství ČBK.
Vysokoškolští učitelé prof. Ladislav Tichý, Th.D. a
doc. Dr. František Kunetka, Th.D. se zabývali především teologickými východisky křesťanské iniciace
z pohledu biblických věd a liturgické teologie. Doc.
Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. pojednal o katechumenátu, který je nejznámější součástí křesťanské
iniciace. Doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. konferenci
připravoval po odborné stránce, uvedl účastníky do
problematiky a představil francouzský dokument
O směřování katecheze v dnešní době, který přináší
pro téma křesťanské iniciace několik velmi podnětných pohledů.

aktivity usměrňovaly. Jako první vznikla v roce 2002
příručka o křtu dětí pro rodiče, jejímž autorem je
P. Václav Vacek. Paradoxně o ni byl větší zájem za
hranicemi diecéze, než v diecézi vlastní.

Závěry konference včetně plného znění všech
příspěvků vydá Katechetická sekce ČBK ve sborníku, který bude avizován na stránkách http://katechet.
cirkev.cz.

ferenci a nabídka kněžím věnovat se tématu křesťanské iniciace v rámci vikariátních konferencí nebo při
zvláštních setkáních (viz str. 5). Některé poznámky a
poznatky k tématu připravujeme také ke zveřejnění
na našich internetových stránkách.
Marie Zimmermannová

Druhým pokusem, kterého se nakonec ujalo Katechetické centrum, bylo zpracování směrnice
pro přípravu dětí k prvnímu přijetí svátosti smíření
a eucharistie. Směrnice vyšla v roce 2006, byla probírána kněžími na některých vikariátních konferencích, praktické dopady nebyly zatím zmapovány.
Z informací od katechetů z vikariátních setkání víme,
že Vám směrnice zůstala neznámá. Během uplynulého
školního roku jsme věnovali téma oblastních setkání
katechetů Uvádění dětí do svátostného života, které
Druhá část konference byla věnována příspěv- nám poskytlo určitý přehled o radostech a staroskům z praxe. V nich se účastníci pokoušeli vyjádřit tech s tím spojených, o pojetí přípravy, používaných
vliv teologické reflexe iniciačních svátostí na pasto- materiálech apod. Závěry a doporučení jsme popsali
rační praxi s výhledem na její obnovu. V této části v Občasníku KPC č. 10 v loňském školním roce.
zazněly příspěvky i z našeho KPC. Zkušenosti s orgaDalší otázky spojené s křesťanskou iniciací, a
nizováním a obsahem katechumenátu dospělých pre- to zvláště se svátostí biřmování, by měla řešit diecézzentovala Mgr. Helena Johnová. Tématu uvádění dětí ní synoda, která bude naplánována po vyřešení majetdo svátostného života se věnovala Ing. Mgr. Marie kových záležitostí církve.
Zimmermannová na základě zkušeností realizace
Kolegyně Helena Johnová během loňského roku
přípravy v Pardubicích a z našich oblastních setkání
zpracovala zatím pokus pojmenovat jednotlivé etapy
katechetů. Oba příspěvky je možné stáhnout z interevangelizace konkrétně s důsledky pro katechezi. Ten
netové stránky našeho KPC http://kc.diecezehk.cz.
v současné době diskutujeme a hledáme kritéria pro
Předmětem diskuse bylo zejména obvyklé naše další aktivity v této oblasti.
pořadí slavení iniciačních svátostí, které neodpovídá
Z iniciativy biskupa Dominika Duky byl přejejich teologickému chápání a přináší problémy např.
ložen a vydán dokument Francouzské biskupské konv motivaci mladých lidí k přijetí svátosti biřmování.
ference „O směřování katecheze v dnešní době“, který
Druhým diskutovaným problémem byly převažující
může pomoci poznat a porozumět potřebám křesťanobsah a forma přípravy dětí k prvnímu přijetí svátosské iniciace v dnešní době.
ti eucharistie. Oboje nerespektuje chápání podstaty
V srpnu uspořádalo KPC čtyřdenní seminář
autentické katecheze, a tak není divu, že neprobouzejí
o
křesťanské
iniciaci, o který projevili zájem 3 kněží a
zájem dětí i jejich rodičů o život ze svátostí. Třetí diskutovanou oblastí byl katechumenát dospělých, který 2 pastorační asistentky a katechetky z diecéze.
se sice v našich diecézích v praxi uskutečňuje, ovšem
Zatím posledními aktivitami KPC bylo zpraconěkde bez náležitého chápání jeho smyslu.
vání výše zmíněných příspěvků na hostýnskou kon-

Kroky k obnově křesťanské iniciace v naší diecézi
Kněžská rada diskutovala již před několika lety
přístupy k přípravě na iniciační svátosti. Rozhodla, že
se postupně pokusí zpracovat materiály, které by tyto

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého č. 2/2008-09

strana 

Formace katechetů a kněží ke katechetické službě
- opakování a doplnění informací
Diecézní setkání katechetů a kněží
Termín: 24. ledna 2009 od 9:00 hod. v Hradci
Králové, v budově Nového Adalbertina
Téma: Katecheze jako služba Božímu slovu
Navážeme na téma předchozího roku, kdy jsme
se věnovali katechezi jako výchově víry. Dopolední
program setkání budou tvořit přednášky, které pojmou
téma z hlediska potřeb katechetů a kněží pro katechetickou praxi. Půjde o porozumění Božímu slovu jako
dynamickému projevu Božímu, který má více dimenzí. Boží slovo není „věc“ a není správné je redukovat na texty Písma svatého. Bible je sice označována
za „Boží dopis lidem“, avšak k tomu je třeba hned
doplnit, že Boží slovo biblický text přesahuje, což má
důsledky i pro katechezi. Přednášky se budou zabývat i výkladem Písma svatého vzhledem ke katechezi
včetně upozornění na nevhodné přístupy (které byly
v minulosti velmi rozšířené a jsou stále běžné). K
tématu se vyjádří doc. Petr Chalupa z pohledu biblistiky a doc. Ludvík Dřímal z pohledu katechetiky.
K většímu užitku z přednášek Vám doporučujeme připravit se studiem konstituce Dei Verbum,
dokumentu Papežské biblické komise Výklad Bible
v církvi (1993) a příslušné kapitoly z knihy Katechetika (Alberich, Dřímal, 2008).
Během odpoledne budeme pracovat ve skupinách a navážeme na dopolední přednášky praktickými ukázkami, abychom lépe porozuměli důsledkům
přístupů k Božímu slovu pro katechezi vzhledem
k různým adresátům. Základní pomůckou bude Písmo svaté, které doporučujeme vzít s sebou. Mj. máme
přislíbenu účast sr. Veroniky Barátové z komunity
Blahoslavenství, která se věnuje speciálně děvčatům
a tématu jejich důstojnosti před Bohem.

Program oblastních setkání:
• Osobnost sv. Pavla a jeho inspirace k identitě
katechety
• Cesty k životu ve společenství jako koinonie
K prvnímu bodu programu přivítáme Váš
vstup, který bude vycházet z Vašeho rozjímání
o osobnosti sv. Pavla, zvláště v čem Vás inspiruje
jako katechetku či katechetu.
Téma „společenství“ jsme zvolili na základě
Vašich i našich zkušeností s obtížemi, jež jsou spojeny s pokusy pomoci dětem a mladým lidem vytvořit
takové společenství, které by je podporovalo v jejich
víře. Proto chceme upozornit na některé předpoklady
života v bratrském a sesterském společenství, jež je
darem Ducha Svatého. Druhým cílem bude prakticky domluvit možnost a zajištění uspořádání vikariátních setkání dětí, která by v tomto školním roce měla
vystřídat setkání diecézní. Budeme hovořit o duchu
těchto setkání, jejich účelu a obsahu. K tomuto bodu
setkání doporučujeme pročíst si příslušnou kapitolu
Katecheze a společenství v knize Katechetika (Alberich, Dřímal, 2008).

Pracovní schůzky pro pastorační
asistenty a kněze
V minulém čísle Občasníku jsme obšírněji rozvedli účel těchto schůzek. Pro podzim jsme naplánovaci dva termíny:
Středa 22. října 2008 od 9 do 12 hodin v Hradci Králové. Setkání zakončíme společným obědem.
Úterý 4. listopadu 2008 od 9 do 12 hod. v Litomyšli. Setkání zakončíme společným obědem.

Termín pro Havlíčkův Brod vzhledem k nízké
účasti v loňském roce nevypisujeme, prosíme pastoMezi oběma vzdělávacími částmi budeme slavit rační asistentky a asistenty, aby se dostavili buď do
v poledne mši svatou společně s diecézním biskupem Hradce Králové, nebo do Litomyšle.
Dominikem Dukou OP.
Program podzimní schůzky bude obdobný jako
oblastní setkání katechetů s tím, že bude více zaměřeOblastní setkání katechetů
ný na Vaše potřeby.
Termíny oblastních setkání s výjimkou Hradce Králové jsou stanoveny a uvedeny v kalendáři na
Metodické semináře
poslední straně. Setkání v Hradci Králové bude určeNabídku uvedenou v prvním čísle Občasníno pro katechetky z královéhradeckého, pardubickéku jsme rozšířili o tradiční tříhodinový seminář pro
ho, rychnovského a kutnohorského vikariátu. Termín
zaškolení do realizace besed ve školách v rámci prokonání zveřejníme v týdnu od 6. října na internetové
jektu Poselství křesťanských svátků. Nabízíme celstránce centra.
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Formace katechetů a kněží ke katechetické službě
- opakování a doplnění informací
kem čtyři termíny, uvedené v souhrnném kalendáři na
poslední straně Občasníku.
Další semináře může KPC nabídnout na základě Vašeho zájmu, který nám můžete jakýmkoliv způsobem vyjádřit. Jedná se např. i o zaškolení do tvorby
obrazových a textových prezentací k výuce v programu Power Point.

*****

Nabídka pro kněze a jáhny

zející z účelu výuky náboženství, možnosti
hodnocení výuky, nabídka doprovázení ve víře
věřícím dětem
• Výuka na farách – výuka náboženství s katechetickými prvky – výhody a úskalí tohoto pojetí,
praktická doporučení
• odlišnost didaktiky pro výuku náboženství a
didaktiky katecheze – zdůvodnění, praktická
doporučení
• nové audiovizuální pomůcky – ukázka práce ve
výuce náboženství a při katechezi
Lektorky KPC: Marie Zimmermannová, Helena
Johnová.

Katechetické a pedagogické centrum připravilo pro kněze celkem tři témata, kterým je možné se
věnovat v rámci vikariátních konferencí nebo v jiném
Od těchto setkání v rámci vikariátních konfevhodném čase. Vikáři byli o této nabídce informováni
rencí
pracovnice KPC očekávají možnost dialogu
na společné pracovní schůzce v září. Jedná se o tato
o směřování náboženského vzdělávání a katecheze
témata:
ve farnostech a možnostech účinné pomoci KPC na
Uvádění dětí do svátostného života (příprava základě reálného poznávání praxe.
k prvnímu přijetí svátosti smíření a eucharistie)
Na setkání lze připravit i jiné téma, nabídli jsme
• Aktuální zkušenosti s přípravou dětí a následpředevším ta, která máme připravená a můžeme k nim
nou péčí o ně
• Tradiční pojetí přípravy - její výhody a nevýho- poskytnout podněty.
dy, její důsledky a přínosy
Setkání se mohou uskutečnit v rámci programu
• Změny v pokoncilní církvi, které volají po změ- vikariátních konferencí, po ukončení jejich jednáně pojetí přípravy dětí
ní pro zájemce, nebo v jiném termínu. Ten je třeba
• Požadavky pokoncilní katechetiky na uvádění domluvit s vedoucí KPC, M. Zimmermannovou.
dětí do svátostného života a jejich zdůvodnění
Informace
• Stručný komentář ke stávajícím materiálům
určeným k přípravě dětí
Dohody o provedení práce
• Praktická doporučení pro změnu stávající nevyKatecheti, kteří vyučují náboženství, mají nárok na
hovující situace zvláště ohledně spolupráce spravedlivou mzdu, která by měla vzhledem k jejich kvas rodiči ve výchově jejich dětí ve víře.
lifikaci a praxi činit cca 100 - 120 Kč za odučenou hodiKatechumenát dospělých
• Aktuální zájem o konverzi ke katolické církvi
ve farnostech, zkušenosti
• Vymezení pojmů a problematiky křesťanské
iniciace, jednotlivé fáze uvádění dospělých do
křesťanského života
• Zkušenosti z České Třebové a z letního semináře Křesťanská iniciace (srpen 2008)
• Jednota tří iniciačních svátostí, poznatky z III.
Vědecké katechetické konference (září 2008
– Hostýn).
Výuka náboženství dětí na školách a na farách
• Aktuální problémy a dobré zkušenosti; zkušenosti KPC z hospitací hodin náb.
• Výuka ve školách – charakter předmětu vychá-

nu. Je-li výuka realizována ve škole, uzavírá katecheta
dohodu se školou. Pokud vyučuje mimo školu, uzavírá
dohodu s farností. V mimořádné situaci, kdy farnost není
schopna hradit náklady spojené s výukou náboženství ani
za pomoci rodičů, se může duchovní správce obrátit na
biskupského vikáře pro pastoraci, P. Karla Moravce, který situaci řeší individuálně. Podrobnější pokyny a doporučení jsou uvedeny na našich internetových stránkách.
Pokud se katecheta podílí na vedení některé formy
farní katecheze, je také spravedlivé učinit s ním dohodu
o finanční odměně.

31. října 2008 je uzávěrka žádostí
o dotaci z Diecézního pastoračního fondu na
pastorační aktivity plánované v roce 2009. - podrobnosti viz www.diecezehk.cz/sluzby/dpf-1.php
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Aktuální seznam katechetů, kteří mají
udělenu kanonickou misi na rok 2008/09

Kadlec Jiří, Sestra Masničáková Judita, Mgr. Pášová
Marie
Chotěboř – Sestra Burdová Terezie

Prosíme katechety, kteří v letošním školním
Ledeč nad Sázavou - Mgr. Sklenářová Jana
roce aktivně působí ve své službě s jakoukoliv věkoLučice - MUDr. Doubková Yvonne
vou skupinou, aby zkontrolovali, zda mají své jméno
uvedeno v seznamu. Pokud ne, obraťte se na duchovPohled - MUDr. Doubková, Mgr. Růžičková Helena
ního správce farnosti, kde působíte, aby podal žádost
Polná - Mgr. Kašíková Věra, Klementová Vlasta, Mgr.
o udělení kanonické mise. Tuto žádost podepisuje i Lexa Martin, Mutlová Anna, Mgr. Štohanzlová Marie
katecheta, jehož povinností je doplnit údaje o svém
Přibyslav - Mgr. Macková Leona, Ing. Málek Josef,
vzdělání. Svým podpisem stvrzujete, že jste seznáSvětlá nad Sázavou – Prášková Marie
meni s povinností účastnit se formačních a vzdělávaŠlapanov – Mutlová Anna
cích setkání katechetů, tj. dvakrát ročně oblastního a
jednou ročně diecézního setkání katechetů. Účast na
Velká Losenice - Mgr. Kachlíková Ludmila, Králíčkoostatních akcích KPC je Vám doporučena.
vá Marta, Mgr. Křesťanová Věra, Mgr. Lacinová Marie,
Pravidla pro udělování kanonických misí i for- Mgr. Pátek Radek, Mgr. Pospíchalová Eva
Vilémov u Golčova Jeníkova – Hrochová Magdalena
mulář k vyplnění jsou k dispozici na internetových
stránkách KPC: http://kc.diecezehk.cz v rubrice TexŽdírec – Ing. Kunc Jan
ty.
Želiv - Mgr. Sklenka Siard
K datu 3. 10. 2008 bylo uděleno 177 kanonických misí na letošní školní rok.
Chrudimský vikariát
Heřmanův Městec - Mgr. Výborný Marek
Hlinsko - Zelenková Anna
Chroustovice - Mgr. Zárubová Lenka
Chrudim - Mgr. Poláčková Olga
Kameničky - Mgr. Adámková Lenka
Morašice u Chrudimě - Sestra Burdová Terezie
Proseč u Skutče - Bulvová Marie, Mgr. Košňar Petr, Bc.
Renzová Jana, Skalníková Eva, Bc. Soukalová Jaroslava
Ronov nad Doubravou - Mgr. Brychta Antonín, Paulusová Markéta
Skuteč - Mgr. Vostrovská Hana
Slatiňany - Mgr. Jochcová Hedvika
Svratka - Mgr. Moučková Hana, Nadrchalová Marie,
Mgr. Pešková Irena
Vápenný Podol - Mgr. Brychta Antonín

Havlíčkobrodsko-humpolecký vikariát

na

Královéhradecký vikariát
Hradec Králové I - Mgr. Háková Jana, Sestra Pisarčíková Klára, Ing. Mgr. Rousová Alena,
Hradec Králové - Nový Hradec Králové - Ing. Mgr.
Rousová Alena
Hradec Králové – Pouchov - Ing. Devetterová Jaroslava, Mgr. Šetřilová Marie
Hradec Králové 2 - Pražské Předměstí – Audrlická
Marie, Havelková Marcela, Hejnová Hana, Mgr.Němečková Marcela, Ing. Mgr. Rousová Alena
Nechanice – Sestra Beňušková Lucia
Nový Bydžov – Sestra Beňušková Lucia, Bc. Hotárová
Elena,
Smidary - Bc. Hotárová Elena

Jičínský vikariát
Hořice - Bc. Bydžovská Jana, Filipová Petra
Jičín - Mgr. Kovářová Anna, Mudr. Mgr. Rejlek Jiří,
Ing. Vitvarová Jitka
Lázně Bělohrad -Mgr.Provazníková Taťána, Václavíková Věra, Vitvarová Magdalena

Čachotín, Česká Bělá, Dolní Krupá - Sienská Alena

Nová Paka - Ing. Vitvarová Eva

Golčův Jeníkov - MUDr. Stará Jana, Stará Marie

Vysoké Veselí - Mgr. Neufussová Magdaléna

Havlíčkova Borová - Králíčková Marta, Ronovská Ale-

Havlíčkův Brod - Mgr. Drahozalová Eva, Topolovská
Marie, Ing. Trefil Petr
Humpolec – Arnotová Dagmar, Bc. Hamzová Hana,

Jilemnický vikariát
Horní Branná, Jilemnice – Lukšová Marie
Studenec u Horek – Horáčková Anna, Ing. Tauchmanová Eva
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Kutnohorsko-poděbradský vikariát

Týniště nad Orlicí - Mgr. Bártová Hana

Kutná Hora - Mgr. Macková Anežka, Mgr. Šmídová
Marta

Vamberk – Bergerová Iva

Potěhy - Mgr. Brychta Antonín, Nováková Marie
Žleby - Mgr. Brychta Antonín, Nováková Marie

Litomyšlský vikariát
Dolní Újezd - Mgr. Faltysová Krystyna, Mgr. Chadimová Ludmila, Jareš Lubomír, Mgr. Pavlišová Věra,
Tmejová Pavla
Koclířov u Svitav - Mgr. Palkovičová Lenka
Sebranice u Litomyšle - Mgr. Bulvová Petra, Filipi
Helena, Kulhavá Ludmila, Mastíková Stanislava,
Svojanov - Mgr. Klosová Lenka

Náchodský vikariát
Bezděkov nad Metují – Kristová Marie
Červený Kostelec - Mgr. Černá Ludmila, Mgr. Frýbová
Marcela, Mgr. Matysková Marie, Mgr. Regner Otakar, Ing.
Špulák Antonín, Špuláková Božena, Mgr. Vítová Markéta
Česká Skalice – Maršík František, Ing. Štěpánová Dagmar
Jaroměř I – Novotná Marie, Rolečková Tereza
Josefov - Mgr. Šubrtová Alena
Náchod – Francová Marie, Bc. Ježková Jaroslava, Ing.
Kabrhelová Erika, Mgr. Syrovátková Jitka
Police nad Metují - Ing. Troutnar Jan
Velká Jesenice – Maršík František

Pardubický vikariát
Lipoltice, Přelouč, Zdechovice – Pavelková Lucie
Pardubice - Ing. Fibichová Ilona, Mgr. Zbrojová Irena

Rychnovský vikariát
Bílý Újezd - ThMgr. Stronczeńska Leokadia
Borohrádek - Bc. Dyntarová Irena

Trutnovský vikariát
Dvůr Králové nad Labem - Mgr. Matysková Veronika,
Mgr. Mazancová Lenka
Hostinné - Mgr. Jiřičková Hana
Trutnov I – Junková Jana, PaedDr. Nesvadbová Václava, Bc. Semeráková Markéta

Ústeckoorlický vikariát
Brandýs nad Orlicí - Bc. Zemanová Markéta
Česká Třebová - Mgr. Brdičko Jakub, Mgr. Johnová
Helena, Mgr. Kubová Eva
Dolní Čermná – Sestra Kubicová Ludmila, Motlová
Anna
Dolní Dobrouč - Mgr. Kapounová Marie
Horní Heřmanice – Čandová Irena
Horní Sloupnice - Bc. Leschingerová Jana
Choceň - Mgr. Krsková Martina, Kučera Jan, Ing.
Víchová Marie
Knířov – Andrlová Marie
Lanškroun – Brejšová Zdenka, Mgr. Wendligová
Michaela
Letohrad - Bc. Skalická Jana, Mgr. Venclová Lenka
Nekoř - Bc. Faltusová Milada, Bc. Glonková Marie,
Mgr. Halbrštátová Bronislava, Bc. Matyášová Jana, Ing.
Pomikálek Jiří, Mgr. Zamazalová Pavla
Řetová – Kadová Marie
Sopotnice - Mgr. Zeman František
Ústí nad Orlicí - Mgr. Poslušná Veronika, Vaňousová
Cecílie
Zámrsk – Stratílková Ludmila
Žamberk - Mgr. Halbrštátová Bronislava

Dobré - Mgr. Hoffmann Emil
Dobruška - Mgr. Arijčuková Alena, Poremba Matúš,
Kostelec nad Orlicí - Mgr. Bártová Hana, Mgr. Kopecká Jaroslava
Neratov - Mgr. Fuchsová Stanislava

Úřední hodiny KPC pro nákup pomůcek:
Pondělí - Úterý - Čtvrtek

Opočno - ThMgr. Stronczeńska Leokadia

8:00 - 11:00

Přepychy - ThMgr. Stronczeńska Leokadia

12:00 - 14.30

Rychnov nad Kněžnou - Mgr. Barabášová Eva
Slatina nad Zdobnicí - Mgr. Halbrštátová Bronislava
Solnice – Sestra Mgr. Kryczka Katarzyna

Osobní konzultace a jiné záležitosti, které vyžadují
více času, si, prosím, objednejte předem.
Děkujeme za pochopení.
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Zaslané tematické plány

Jilemnický vikaritát

Horáčková Anna, Studenec u Horek
V níže uvedeném seznamu jsou uvedena jména
Nosková Ludmila, Jablonec nad Jiz.
katechetek, katechetů a kněží, kteří v loňském školním roce vyučovali náboženství a zaslali na KatecheTauchmanová Eva, Studenec u Horek
tické a pedagogické centrum tematický plán své výuKrálovéhradecký vikariát
ky, nebo alespoň vyplněnou třídní knihu. Upozorňuji,
Hotárová Elen, Nový Bydžov
že k třídní knize je třeba přidat hlavní část formuláře
Rousová Alena, Hradec Králové
Tematického plánu s vyplněnou charakteristikou skupiny, stanovenými cíli a jejich hodnocením. Pro náš
Šetřilová Marie, Hradec Králové
záměr tvorby Rámcově vzdělávacího programu jsou
Litomyšlský vikariát
to velmi důležité informace.

Podle statistiky z Výkazů o katechetické, vzdělávací a evangelizační činnosti ve farnostech v loňském roce náboženství vyučovalo 181 katechetů a 123
kněží. Tematický plán jsme dostali od 43 katechetů a
dvou kněží (tj. celkem 15% všech vyučujících).

P. Glogar Vojtěch, Sebranice
Jeleček Martin, Sebranice
Jílková Jitka, Sebranice

Kulhavá Ludmila, Sebranice
Kysilková Jana, Sebranice

Valtrová Lucie, Morašice u Lit.
Jmenovaným děkujeme za pochopení a spolupráci. Pokud jste v seznamu nenašli své jméno a Náchodský vikariát
tematický plán jste nám odeslali, prosíme o zprávu
Šubrtová Alena, Josefov
e-mailem, nebo sms. Vaše jméno uvedeme v příštím
čísle Občasníku spolu s těmi, kteří nám plány doda- Rychnovský vikariát
tečně pošlou. Smysl tohoto požadavku jsme vysvětlili
Barabášová Eva, Rychnov nad Kněžnou
v minulém čísle Občasníku. Děkujeme za pochopení.
Bergerová Iva, Vamberk

Havlíčkobrodský vikariát

Höferová Martina, Havlíčkův Brod
Kašíková Věra, Polná
Mutlová Anna, Polná
Stará Jana, Havlíčkův Brod
Štohanzlová Marie, Polná

Humpolecký vikariát
Arnotová Dagmar, Humpolec
Hamzová Hana, Humpolec
Hrochová Magdalena, Habry
Kadlec Jiří, Humpolec
Klementová Vlasta, Věžnice
Pášová Marie, Humpolec
Prášková Marie, Světlá nad Sázavou
Sklenářová Jana, Ledeč nad Sázavou

Chrudimský vikariát
Burdová Božena, Seč

Jičínský vikariát
Bydžovská Jana, Hořice

Kopecká Jaroslava, Kostelec nad Orlicí

Trutnovský vikariát
Martincová Anna, Úpice
Matysková Marie, Úpice

Ústeckoorlický vikariát
Kozáková Anna, Klášterec nad Orl.
Kubicová Ludmila, Dolní Čermná
Leschingerová Jana, Horní Sloupnice
Motlová Anna, Dolní Čermná
Poslušná Veronika, Ústí nad Orlicí
P. Seidl Pavel, Dolní Čermná
Severová Jarmila, Vysoké Mýto
Skalická Jana, Letohrad
Scheibová Jana, Vysoké Mýto
Šebrlová Ludmila, Lanškroun
Wendligová Michaela, Lanškroun
Zemanová Markéta, Brandýs nad Orlicí

Formuláře tematických plánů i třídních knih je
možné stáhnout z internetových stránek KPC http://
kc.diecezehk.cz v rubrice Texty.
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SOUHRNNÝ KALENDÁŘ KATECHETICKÉHO CENTRA
na školní rok 2008/09 - aktualizace k 3. 10. 2008
Datum
22. 10. 2008
22. 10. 08
listopad 08 květen 09
3. 11. 08
4. 11. 08
4. 11. 08
5. 11. 08
6. 11. 08
7. 11. 08
zatím ?
15. 11. 08

Hodina
Místo
9:00 - 12:00 Hradec Králové - NA
16:00-18:00 Chrudim fara
vikariátní konference
dle objednávky
16:00-18:00 Nová Paka - fara
9:00 - 12:00 Litomyšl - fara
16:00-18:00 Litomyšl - fara
16:00-18:00 Ústí nad Orlicí - fara
15:45-17:45 Náchod - fara
15:45-17:45 Havlíčkův Brod-fara
16:00-18:00 Hradec Králové - NA
9:00 - 15:00 Hradec Králové - NA

19. 11. 08
19. 11. 08
20. 11. 08
25. 11. 08
25. 11. 08
29. 11. 08

9:00 - 12:00
15:00-18:00
16:00-18:00
9:00 - 12:00
15:00-18:00
9:00 - 15:00

Hradec Králové - NA
Hradec Králové - NA
Trutnov fara
Hradec Králové - NA
Hradec Králové - NA
Hradec Králové - NA

2.-19. 12. 08
24. 1. 2009
9:00 - 16:00
únor - březen
2009
březen 09
9:00 - 15:00
březen 09

celá diecéze
Hradec Králové - NA

březen 09

Hradec Králové - NA
Hradec Králové - NA

9:00 - 15:00 Hradec Králové

24.3. - 8.4. 09
23.- 26. 4. 09
červenec 09 5 dní

celá diecéze
Koclířov u Svitav

Akce
Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží
Oblastní setkání katechetů CR (případně PA)
Program na katechetické téma dle připravené nabídky
(viz str. 5)
Oblastní setkání katechetů JC, JI
Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží
Oblastní setkání katechetů LI
Oblastní setkání katechetů UO
Oblastní setkání katechetů NA
Oblastní setkání katechetů HB, HU
Oblastní setkání katechetů HK, PA, RK
Metodický seminář Sv. Pavel - žákovský projekt
MSP1
MS - Poselství křesť. svátků - Vánoce PKSVA1
MS - Poselství křesť. svátků - Vánoce PKSVA2
Oblastní setkání katechetů TU
MS - Poselství křesť. svátků - Vánoce PKSVA3
MS - Poselství křesť. svátků - Vánoce PKSVA4
Metodický seminář Sv. Pavel - žákovský projekt - jen
v případě zájmu MSP2
PKS - Vánoce: besedy ve školách
Diecézní setkání katechetů a kněží DSK sem č. X
Jarní série oblastních setkání katechetů a pracovní
schůzky pastoračních asistentů a kněží
Metodický seminář Metody práce s Biblí MSB
MS - Poselství křesť. svátků - Velikonoce PKSVE1-4
(jen zaučení do metodiky programu)
Akreditovaný seminář Poselství křesťanských svátků
pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ
PKS - Velikonoce: besedy ve školách
Duchovní obnova pro katechety DOK
VS Katechetika po kapkách LSKK

Přihlášky na semináře přijímáme e-mailem, sms zprávou nebo telefonicky na níže uvedených číslech.
Prosíme, uvádějte kód semináře, který najdete v tabulce na konci příslušného řádku. Semináře, které nabídneme
v rámci Diecézního setkání katechetů a kněží, budou inzerovány v příštím čísle občasníku i s příslušnými čísly.
Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého
vydáno pro vnitřní potřebu 6. 10. 2008
Číslo připravila Marie Zimmermannová ve spolupráci s Ivou Čiperovou.
Biskupství královéhradecké, Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové.
Katechetické a pedagogické centrum, Velké náměstí 32, 1. patro Nového Adalbertina.
Tel.: 495 063 420, 232; 737 215 335; kc@diecezehk.cz
http://kc.diecezehk.cz; www.diecezehk.cz/skoly
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