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Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé,
jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!
On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí
tě uzdravuje, vykupuje ze
zkázy tvůj život, věnčí tě
svým milosrdenstvím
a slitováním, po celý věk
tě sytí dobrem, tvé mládí
se obnovuje jako mládí
orla.
Žalm 103, 1 - 5

è. 5

Vážené kolegyně a vážení kolegové
v katechetické a učitelské službě!
Přeji vám požehnané prožití postní doby a zvláště radostné Velikonoce. Na jarních Oblastních setkáních
jsme hovořili o důstojnosti, kterou nám Bůh daroval ve
křtu a kterou nám nemůže nikdo vzít. Vzhledem k nemoci mé kolegyně jsem o tomto tématu hovořila desetkrát.
Uvědomila jsem si tak tuto skutečnost velmi intenzivně.
Doma si maluji „obláčky“ setkání s Bohem a těším se
na Velikonoce, zvláště na ten okamžik obnovy křestního
slibu. Prohlášení sv. Pavla, kterou otec biskup Dominik
Duka zvolil jako motto letošního diecézního pastoračního plánu: „Vím, komu jsem uvěřil, a jsem si jist“ (2 Tim
1,12), se mne v letošní postní době silně dotýká. Velmi
důležité bylo pro mne a mé kolegyně také prožití společenství s vámi, kteří jste se setkání účastnili. Měli jsme
z toho opravdovou radost a děkujeme vám za váš podíl
na tomto společenství.
Když jsme na našich setkáních hovořili o možnosti realizace postního programu „Setkání s Bohem“, který
jsme vám nabídli skrze časopis Cesty katecheze a jeho
internetové stránky, byli jste někteří toho názoru, že si to
nedokážete ve svých farnostech či rodinách představit.
O to více bych vás chtěla požádat, abyste stále více přemýšleli a zkoušeli „vtáhnout“ vaše katechetické aktivity do celého farního společenství, promýšlet příležitosti
mezigeneračních a také mezifarních setkání. Katechezi
totiž nejde jen o zrání víry jednotlivců, ale také celých
společenství, jejichž posláním je evangelizovat naši
společnost. Bohatou inspiraci najdete ve druhém čísle
časopsiu Cesty katecheze. Upozorňuji vás ale na to, že
časopis je třeba si objednat, abyste ho dostávali. Podrobnosti jsou uvedeny na str. 3.
Ať Vám Pán ve Vaší službě žehná!
Marie Zimmermannová

Formace katechetů a kněží
Metodický seminář - Duchovní obnova
Metody práce s Biblí
28. března 2009, 9:00 - 15:00
Nové Adalberitnum v Hradci Králové
Cílem semináře je uvést účastníky do postupu
práce s biblickými texty v katechezi, jak je uveden
v bodech v článku DSK a OSK (viz str. 4). V dopolední části programu projdeme jednotlivé body pod
vedením lektora. V odpolední části programu si je vyzkoušíme v práci ve skupinách a vzájemně si budeme
prezentovat výsledky. V ukázkách se budeme věnovat hledání poselství biblických textů, které se dotýká
existenciálních otázek člověka.

Páteční program duchovní obnovy vychází
z knihy M. Váchy: „Místo, na němž stojíš, je posvátná země“. Pokud se pro účast na obnově rozhodujete
nebo jste se již rozhodli, nabízíme vám několik podnětů k zamyšlení:

Vztah křesťanů k etice je velmi zvláštní: přikázání jsou brána s velkou vážností, ovšem na druhé straně nejde jen o jejich jednoduché dodržování.
I když je bohatý mladík z evangelia poctivě zachovával od svého mládí, přece mu ještě cosi scházelo.
Křesťanství není totožné s křesťanskou morálkou
a věřícího nevymezuje ani tak život podle Desatera
(komu z nás se to beze zbytku daří?), jako právě víra,
Lektory semináře budou: doc. Dr. Ludvík Dří- ono následování Krista. Tím nejdůležitějším v životě
mal, Th.D. a pracovnice KPC Mgr. Marie Zimmer- křesťana je vztah ke svatosti, k Bohu, vyklonění se
mannová a Mgr. Helena Johnová.
k transcendentnu, a za druhé pak odpověď na exisÚčast na semináři je zdarma. Společný oběd též tenciální otázky člověka: Kdo jsem, kam jdu, jaký
zdarma je zajištěn. Přihlášky přijímáme nejpozději je smysl věcí a života? Teprve pak přichází na řadu
křesťanská etika, která ovšem vždy vychází ze vztahu
do čtvrtka 26. 3. 2009.
k Bohu. (podle s. 22)

Duchovní obnova pro katechety

23. - 26. dubna 2009
Koclířov u Svitav
Téma: Křesťan a bioetika
Cena: 500 Kč (dotovaná pro kat. s kan. misí),
ostatní 900 Kč; plná penze
Lektoři: Mgr. Helena Johnová a P. Mgr. Marek
Vácha, Ph.D., po celou dobu bude přítomen
P. Wiesław Kalemba z Trutnova.
Přihlášky: do 20. dubna 2009 ve tvaru DOK jméno
na tel. 737 215 335 nebo kc@diecezehk.cz.
P. Marek Vácha vystudoval na Přírodovědecké fakultě MU v Brně obor molekulární biologie a
genetika, teologii studoval v Olomouci a v Bruselu.
V letech 1997 a 2000 se účastnil dvou výprav na Antarktidu. V roce 2002 žil šest měsíců v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Na Biskupském gymnáziu
v Brně učí biologii a náboženství. Je přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Karlovy univerzity. Je
administrátorem ve farnosti Lechovice u Znojma. Na
Fakultě sociálních studií v Brně vede seminář zaměřený na vztah křesťanství a ekologie. Publikuje v řadě
odborných i populárních periodik, zabývá se tématy
evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky.
Osobní stránky: www.orko.cz včetně seznamu jeho
publikací.

(...) Víra, vztah k Bohu, je pro Krista vždy podstatnější než ctnostný život. Kolem zakladatele křesťanství bude vždy plno mravně diskutabilních celníků,
prostitutek a jiných hříšníků. C. S. Lewis proto říká,
že v křesťanství je mnohem důležitější, abychom byli
lidmi určitého typu než lidmi určitých skutků. Koneckonců, apoštolové byli „sbírkou“ lidských selhání
a pochybení: hádali se, kdo z nich je největší; usínali
a utíkali, když o něco šlo....jde o něco mnohem důležitějšího, než je zachovávání příkazů Desatera, jak je
často zjednodušeně chápeme.
(...) Křesťanská morálka, jakkoli důležitá a závazná, se ovšem opírá o vertikálu, o vztah k Bohu.
Nebo jinak, etika je odpovědí na Boží zjevení, oslovení, vztah. Věrouka je odvozena z tohoto oslovení
Bohem... (s. 23).
Během duchovní obnovy se budeme zamýšlet nad vztahem Boha k člověku a ke světu a nad
důsledky, které z toho plynou. Nad „kruhem úcty
k člověku, přírodě a celému vesmíru“. Podkladem
k přemýšlení nám bude Bible, dokumenty církve,
a také setkání s P. Markem Váchou, který bude
hostem sobotního programu.
Program začíná ve čtvrtek večeří v 18 hod. a končí
v neděli obědem.

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého č. 5/2008-09

strana 2

Formace katechetů a kněží 2009
Letní semináře - Cesty katecheze

Letní katechetické semináře
jsou určeny kněžím, pastoračním asistentům a katechetům s hlubším zájmem o obnovu katecheze ve farnostech. Jejich hlavním
lektorem bude doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.
Semináře jsou otevřené i pro zájemce z jiných
diecézí:
7. - 10. července 2009
Tematický katechetický seminář
Kutná Hora
Jeho účelem bude věnovat se tématům Stvoření - Hřích - Spása z hlediska jejich obsahu odpovídajícímu pokoncilní teologii a jejich katechetického pojetí pro různé skupiny adresátů zohledňující
přístupy obnovené pokoncilní katechetiky.
Ubytování: internát SPŠ v Kutné Hoře,
v historickém centru města, 2-3 lůžkové pokoje,
sociální zařízení společné pro 3 pokoje.
Program: v klášteře sester voršilek, 10 min.
chůze od internátu.
Cena semináře: 900 Kč pro katechety s kanonickou misí a pro kněze královéhradecké diecéze, ostatní 1200 Kč.

20. - 24. července 2009
Katechetika po kapkách
Rokytnice nad Jizerou
(ještě se může změnit)
Teoreticko - praktický seminář o základních
přístupech obnovené pokoncilní katechetiky, který poskytne základ pro reflexi vlastní katechetické
činnosti, inspiraci k ní a prostor pro vzájemné sdílení.
Ubytování: fara zařízená pro rekreaci, 3 - 5
lůžkové pokoje, sociální zařízení společné na chodbě. Program v budově.
Cena semináře: 900 Kč pro katechety s kanonickou misí a pro kněze královéhradecké diecéze, ostatní 1200 Kč.
Přihlášky je možné zasílat již nyní, kapacita
seminářů je omezena na 15 účastníků. Kód prvního semináře je LTKS a druhého LSKK. V přihlášce
uveďte kód semináře, jméno a adresu, na kterou budete chtít zaslat podrobné informace. Přihlášku je
možné zaslat e-mailem na kc@diecezehk.cz, nebo
sms zprávou na tel. 737 215 335., nebo telefonicky
na 495 063 420.

CESTY KATECHEZE
V minulém čísle Občasníku jsme obšírně představili nový časopis Cesty katecheze
a koncem února jsme vám rozeslali zdarma
první číslo. Časopis si můžete objednat na www.cestykatecheze.cz, sms nebo telefonicky. Roční předplatné činí
190 Kč, případně 100 Kč v případě finanční nouze.
Chápejte, prosíme, časopis jako základní pomůcku pro vaše další odborné vzdělávání v katechetice
a pro potřeby vyučování náboženství, které je pro kvalitní vykonávání této služby nezbytné. V současné době
pociťujeme velkou propast mezi naší katechetickou praxí
a možnostmi, které již byly prozkoumány a ověřeny teorií.
Časopis si klade za cíl přispět k překonávání této vzdálenosti.
Biskupství královéhradecké hradilo několik let předplatné Katechetického věstníku všem kněžím a katechetům.
Během těchto let jste mohli nashromáždit značné množství různých pomůcek k výuce dětí. Katechetické středisko v Brně, které věstník vydávalo, pracuje na uspořádání
a zveřejnění těchto pomůcek na internetových stránkách.
Nyní, kdy jsme již na diecézních a oblastních setkáních započali novou etapu vaší odborné formace a časopisem ji chceme podpořit, nám záleží na tom, abyste časopis odebírali. Otec biskup Dominik Duka prostřednictvím
biskupského vikáře P. Karla Moravce požádal kněze ve
farnostech, aby dle možností farnosti uhradili předplatné
svým katechetům. KPC nabízí úhradu předplatného katechetům, kterým předplatné farnost nezaplatí a kteří se
věnují katechetické činnosti nebo vyučování náboženství
zdarma. O tuto možnost je třeba požádat i přesto, že jste ji
označili na anketních lítcích na diecézním setkání (mnozí
zde přehlédli slůvko „zdarma“, proto jsou výsledky ankety
v této otázce nepoužitelné).
Druhé číslo časopisu vyjde koncem dubna, bude
zaměřené na téma „Bůh s námi“ a bude se rozesílat pouze těm, kteří ho budou mít přihlášené. Najdete v něm
články a pomůcky k tématům: „Emanuel - Bůh s námi“
(biblický pohled), Boží slovo v katechezi (pastorační pohled), Pevný bod v životě člověka (psychologický pohled),
scénáře ke katechezím na téma Stvoření a Boží Trojice na
základě zkoumání či meditace ikony A. Rubleva a podněty
k metidtaci ikon Panny Marie. Mnoho inspirace pro organizaci katecheze ve farnostech přinese článek belgického
špičkového katechetika A. Fossiona.
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Diecézní a oblastní setkání katechetů 2009
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NEOMLUVENI

účast KNĚŽÍ a JÁHNŮ
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PA - OMLUVENI
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% skutečně přítomných

z toho pastoračních asistentů

Vikariát
Chrudim
Havlíčkův Brod
Hradec Králové
Humpolec
Jičín
Jilemnice
Kutná Hora - Poděbrady
Litomyšl
Náchod
Pardubice
Rychnov nad Kněžnou
Trutnov
Ústí nad Orlicí
Celkem za diecézi

Diecézní setkání katechetů,
pastoračních asistentů
a kněží 24. 1. 2009

Oblastní setkání katechetů a pracovní schůzky
pastoračních asistentů a kněží – jaro 2009

Kanonické mise
pro letošní školní rok

STATISTIKA ÚČASTI NA
SETKÁNÍCH

Děkujeme vám všem, kteří jste na DSK vyplnili anketní lístky s hodnocením setkání. Výsledky
jsme zpracovali a jsou pro nás vodítkem při přípravě
dalších formačních programů. Jednoznačně pozitivně jste se vyjádřili ke všem odpoledním seminářům.
Přednáška o přístupech a výkladu Bible v církvi byla
pro asi polovinu z vás obtížná a neporozuměli jste jejímu smyslu. Doporučujeme vám opatřit si dokument
„Výklad Bible v církvi“, který vydalo Karmelitánské
nakladatelství znovu v roce 2007, a postupně ho pročítat. Katecheze je službou Božímu slovu, a to nás
k této odpovědnosti zavazuje.

účast katechetů

Ve druhém čísle časopisu Cesty katecheze najdete slovníček výrazů z oblasti biblické pastorace
a katecheze, které stručně shrnou základní informa-

Na základě přednášek z DSK jsme zpracovali
(v bodech) doporučený postup při přípravě katecheze i hodiny náboženství, kde se pracuje s biblickými texty. Podrobné zaškolení nabízíme v metodickém semináři METODY PRÁCE S BIBLÍ, který se
uskuteční ve sobotu 28. března 2009 v Novém Adalbertinu v Hradci Králové.

účast KNĚŽÍ a JÁHNŮ

Na oblastních setkáních jsme si způsob práce s texty Písma svatého prakticky ukázali alespoň
„v kostce“. V této souvislosti jsme upozornili i na nutnost kritického přehodnocení postupů a závěrů katechezí, popsaných v používaných metodických materiálech k výuce náboženství.

ce týkající se služby Božímu slovu. V tomto časopise
budete také průběžně nacházet zpracované postupy
pro práci s biblickými texty, které lze uplatnit jak
v katechezi, tak i ve výuce náboženství, vždy v potřebné úpravě pro konkrétní skupinu účastníků.

PA - OMLUVENI

Diecézní a oblastní setkání katechetů, která
mají za úkol další vzdělávání a formaci ke katechetické službě a k výuce náboženství, se konala během
ledna – března na téma „Katecheze jako služba Božímu slovu“. Přednášky doc. Chalupy a doc. Dřímala
na diecézním setkání katechetů uváděly do způsobu
práce s Písmem svatým tak, aby odpovídala vážnosti
a odpovědnosti této služby. Oproti minulosti se přístup k textům Písma svatého zásadně změnil. V éře
vyučování podle katechismu bylo nejdůležitější vykládat pravdy o Bohu, které byly dokládány citáty
z Písma svatého. Konstituce Dei Verbum vyhlášená
Druhým vatikánským koncilem přinesla zásadní obrat. Boží slovo v Písmu svatém je pramenem teologie
i katecheze, proto obě vycházejí z Písma svatého.

45
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44
44
75
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43
44
44
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DOPORUČENÝ POSTUP PRÁCE S BIBLICKÝMI TEXTY V KATECHEZI
PŘÍPRAVA KATECHETY
skupinou účastníků s cílem pomoci jim objevit
poselství textu a nechat ho vstoupit do jejich
• Seznámení s exegezí biblického textu, která
osobní situace (např. podle příručky Kreativslouží k zachycení objektivního významu textu.
ní přístupy k Bibli od A. Hechtové; postup dle
Jde o metodické kroky, které zpravidla nemuzvolené přístupové metody).
sí činit katecheta. Výsledky této pracovní fáze
už najde v komentářích (jde o kontext, v jakém
• Odpověď na přijaté poselství v modlitbě nebo
byl text napsán, jeho literární druh, filologie,
v liturgickém slavení; osobní rozhodnutí.
struktura a dynamika textu, blízké vzdálenější
paralely, primární význam, redakční a biblický SCÉNÁŘ HODINY NÁBOŽENSTVÍ, které se
účastní i žáci bez daru víry nebo bez vztahu
význam).
k Bohu (starší žáci)
• Objevení souvislosti výpovědi textu s Božím
• Uvedení do tématu, motivace ke vzbuzení záplánem spásy a výpovědi o vztahu mezi Bohem
jmu o téma
a člověkem. Nalezení souvislostí mezi výpově• Četba textu.
dí textu a naukou církve.
• Vysvětlení kontextu (v jaké situaci text vznikl;
• Meditace nad textem – poselství pro mne:
pokud jde o událost, co jí předcházelo a co náJaké je původní poselství textu? Komu bylo
sledovalo), vysvětlení nejasných výrazů, okolurčeno? Existuje podobnost mezi mnou a původním
ností, souvislostí...
adresátem textu? Jak oslovuje text mne, v mojí situ• Hledání odpovědi, jak toto Boží slovo zasáhlo
aci? Mohu a mám něco ve svém životě změnit? (Nasituaci, ve které text vznikl?
bídnout Bohu k proměnění? K uzdravení?) Jak mohu
• Je situace tehdejších adresátů textu nějak poodpovědět na toto poselství v konkrétních situacích
dobná situaci lidí v dnešní době? Jak na ni lidé
mého všedního života? V liturgickém slavení? Ve
reagují dnes? Jak reagují křesťané? (Dialog. Je
službě lásky bližním?
možné zařadit svědectví o konkrétních křesťa• Meditace nad textem – poselství pro společennech.)
ství katechizovaných:
Osobní závěr si učiní každý účastník výuky
Do jaké míry jsou původní adresáti podobní našemu společenství? Existuje analogie mezi původní sám. V hodině se mu dostane vysvětlení situace a příkladu jednání křesťanů, které ho mohou motivovat
situací a naší situací?
k přemýšlení či k otázkám.
PŘÍPRAVA KATECHEZE A JEJÍ SCÉNÁŘ
Pozn. Při uvádění účastníků katecheze či výuCílem je umožnit biblickému textu, aby se stal ky náboženství do tématu se uplatní různé didaktické
slovem, které osloví i druhé lidi. K tomu je třeba, aby metody a postupy. Při četbě a rozboru textu lze také
porozuměli situaci a kontextu, v jakém byl text na- uplatnit různé postupy práce s textem.
psán, pak je třeba odhalit poselství textu. Jednak pro Doporučené komentáře k biblickým textům
tehdejší adresáty a jednat aktualizované poselství: co a příručky pro práci s biblickým textem:
říká text dnes mně. V tomto aktualizovaném poselství
Starý zákon: Výklady ke Starému zákonu I. – VI.
může člověk najít odpovědi na své otázky. Aktualizodíl, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 1994.
vané poselství pomáháme nechat vstoupit do osobníNový zákon: Řada Malých stuttgartských komentáho životního prostoru (situace). Jednotlivé kroky:
řů od různých autorů, ke každé knize Nového zákona byl
• Uvedení do tématu, motivace ke vzbuzení závydán samostatný komentář. Vydalo Karmelitánské naklajmu o téma
datelství Kostelní Vydří.
• Četba textu.
Evangelia: Sacra Pagina, zatím byly vydány tři díly
• Vysvětlení kontextu (v jaké situaci text vznikl; k synoptickým evangeliím. Vydalo Karmelitánské naklapokud jde o událost, co jí předcházelo a co ná- datelství Kostelní Vydří.
sledovalo), vysvětlení nejasných výrazů, okolLectio Divina, cyklus 15 publikací uvádějících do
ností, souvislostí...
poselství biblických textů podle liturgického roku. Vydalo
• Hledání odpovědi, jak toto Boží slovo zasáhlo Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří.
situaci, ve které text vznikl?
Hechtová A. Kreativní přístupy k Bibli. Kartuzíán• Volba přístupu k biblickému textu s konkrétní ské nakladatelství, Brno, 2008.
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Informace
VII. CELOSTÁTNÍ KONGRES
KATECHETŮ
V samostatné příloze naleznete podrobné infomrace k této pravidelné nabídce k profesnímu vzdělávání a formaci. Naše diecéze může na tomto kongresu
obsadit celkem 40 míst. Proto s přihláškami neváhejte. Téma kongresu patří k základním pro katechetickou službu. Jednotlivé přednášky kongresu nás chtějí
uvést do rozmatitosti a šíře obsahu pojmu „VÍRA“.
Zájemci se mohou přihlašovat přímo Katechetické
sekci ČBK způsoby popsanými v příloze.

začátkem července k vyhodnocení. Cílem soutěže je
přiblížit dětem kořeny naší kultury s pozitivním příkladem pro život v současnosti. Uzávěrka je 31. 5. 2009.
Podrobné informace najdete na www.velehrad.eu
Mezinárodní projekt „Jak věří děti“?

Zajímavý projekt vyhlásilo sdružení little ART
se sídlem v Mnichově. Jedná se o mezinárodní výtvarný projekt adresovaný dětem a mládeži od 4 do
16 let. Tématem prací má být originální téma - v co
či v koho věří naše děti? Jaké jsou jejich náboženské
představy? Kritéria ztvárnění jsou velmi volná (od literárního textu, přes malbu až po možnosti digitálního
Účast na kongresu doporučujeme katechetům
zpracování či videa), což nabízí velmi široké pole pro
i kněžím.
dětskou fantazii a tvořivost. Práce budou hodnoceny
profesionálními výtvarnými umělci a vybrané práce
ŠKOLENÍ TÁBOROVÝCH
se stanou součástí putovní výstavy.
VEDOUCÍCH
Podrobnosti k soutěží uveřejní druhé číslo čaAsociace křesťanských sdružení mládeže
(AKSM) spolu se Sekcí pro mládež ČBK organizuje sopisu CESTY KATECHEZE. Uzávěrka soutěže je
kurz pro hlavní vedoucí táborů či jiných prázdnino- 30. 8. 2009.
vých pobytů pro děti (AKSM je držitelem oprávnění
VIKARIÁTNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poV letošním školním roce se nebude konat dieřádání tohoto školení).
cézní setkání dětí. Chceme dát prostor aktivitám na
Kurs se koná 15. - 17. května 2009 v Praze 4 - vikariátní úrovni, které považujeme za důležité pro
Kunraticích, začátek je v pátek v 19 hodin, ukončení jejich možnost vytvářet mezifarní vztahy a podporov neděli v 16.30 h.
vat mezifarní spolupráci mezi katechety a kněžími.
Cena: 350 Kč - zahrnuje ubytování, stravování Jde o uspořádání vikaritáního setkání dětí nebo roa studijní materiály (část dotována MŠMT).
din nebo jiného setkání, které podpoří mezigenerační
Náplní kursu jsou právní předpisy při práci vztahy. K tomu nabízíme finanční podporu setkání
s dětmi, včetně hygienických předpisů, základy prv- a náměty na hry, které pomáhají k navazování vztaní pomoci, bezpečnostní pravidla činností s dětmi hů. Hry jsou uveřejněny na internetových stránkách
a mládeží, táborové hospodaření a organizační přípra- našeho centra http://kc.diecezehk.cz v rubrice TEXva tábora. Kurs je zakončen testem; účastníci dosta- TY v pravém sloupci s metodickými materiály.
nou osvědčení.

Přihlášky: do 28. dubna (nebo do naplnění kapacity kursu – max. 35 osob) na adresu: Sekce pro
mládež ČBK, ing. Marie Světničková, Thákurova 3,
160 00 Praha 6 - Dejvice nebo svetnickova@cirkev.
cz. Přihlášeným budou zaslány podrobné informace
a studijní materiály.

SOUTĚŽE
Upozorňujeme a doporučujeme účast na dvou
soutěžích určených dětem od 6 do 11 let.
Cestou dvou bratří: jedná se o výtvanou soutěž pro mladší žáky vyhlašovanou Organizačním výborem projektu Dny lidí dobré vůle, kde také dojde

Pravidla pro získání dotace (do výše 5000 Kč):
• požádat o podporu setkání do 15. 5. 2009
• zaslat písemně zevrubný popis setkání, kde
bude uveden termín konání, téma, předpokládaný počet a složení účastníků, jména členů
realizačního týmu, seznam položek, na které je
požadována dotace a její požadovaná výše.
• KPC žádosti shromáždí, vyhodnotí a oznámí
výši dotace, se kterou mohou organizátoři počítat.

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého č. 5/2008-09

strana 6

Pomůcka pro katechety
Některá témata Nového zákona

Na Oblastních setkáních katechetů jsme používali Nový zákon vydaný společností Gedeon. Výtisky obsahují
mj. také přehled vybraných témat a odkazů na texty, které o nich pojednávají. Protože mnozí projevili zájem
o tento přehled, otiskujeme ho s malými upřesňujícími úpravami:
DUCHOVNÍ PRAVIDLA
Kázání na hoře
Zlaté pravidlo
Největší přikázání
Spravedlnost z víry
Královský zákon
		
Ježíšovo nové přikázání
Křesťanská láska

Matouš 5 – 7
Matouš 7,12
Matouš 22,36 – 40
Římanům 3,19 – 28
Římanům 13,8 – 10
Jakub 2,8
Jan 13,34 – 35
1. Korintským 13

NĚKTERÁ TEOLOGICKÁ TÉMATA

Všichni jsme zhřešili
Římanům 1,18 – 2,16
Vykoupení
Římanům 5
Nové narození
Jan 3
Ospravedlnění z víry
Efezským 2, 1 – 10
		
Galatským 2, 16 – 21
Kristus je dobrý pastýř
Jan 10, 1 - 18
Kristus se přimlouvá za své učedníky Jan 17
		
Židům 7, 25
Ježíšovo velekněžské dílo
Židům 9, 11 – 15
		
Židům 4, 14 – 16
Kristovo ponížení a vyvýšení Filipským 2, 5 -11
Vzkříšení věřících
1. Korintským 15
		
1. Tesalonickým 4, 13 -18
Ježíšův druhý příchod
Matouš 24
Nové nebe a nová země
Zjevení 21 a 22

PRAKTICKÉ RADY

Vztahy v křesťanské rodině
Svatba a rozvod
Marnotratný syn
Vztahy v práci
Oddělení od světa
		

Efezským 5, 22 – 6,4
Matouš 19, 3 – 9
Lukáš 15, 11 – 32
Koloským 3, 22 - 4,1
2. Korintským 6, 14 – 7,1
1. Jan 2, 15 – 17

Křesťan má nést ovoce
Duchovní moudrost
Odpovědnost křesťana
Vzájemná pomoc
Svědectví
Ustavičná modlitba
		
Nebeská výsada
Důvody válek
Cena duše

Jan 15
Jakub 3,14 – 18
Římanům 12 a 15
2. Korintským 8 a 9
Matouš 28, 18 – 20
Matouš 6, 5 – 15
Filipským 4, 6.7
Matouš 6, 25 – 33
Jakub 4,1-4
Marek 8, 36 – 37

Rozhodování s ohledem na druhého Římanům 14

POMOC V RŮZNÝCH SITUACÍCH
Cesta spasení
		
		
Potěšení v době zármutku
		
Povzbuzení v čase strádání
		
Vedení v rozhodování
		
Posila ve strachu
		
Pokoj i v těžkých chvílích
		
Pokoj pro unavené
		
Síla v době pokušení
		
Varování před lhostejností
		
Odpuštění hříchů

UDÁLOSTI

Ježíšovo narození
		
Vjezd do Jeruzaléma
Poslední večeře
Getsemanská zahrada
Zrazení Ježíše Krista
Ježíšovo zatčení a utrpení
Ježíšova smrt
		
Ježíšovo vzkříšení
		
Ježíšovo nanebevstoupení
Seslání Ducha Svatého
Obrácení apoštola Pavla
Hrdinové víry

Jan 14,6
Skutky 16,31
Římanům 10, 9
2. Korintským 1, 3 – 5
Římanům 8, 26 – 28
2. Korintským 12, 8 – 10
Židům 12, 3 – 13
Jakub 1, 5 – 6
Židům 4,16
Židům 13,6
Efezským 6, 10 – 18
Filipským 4, 6 – 7
Jan 14
Matouš 11, 28 – 29
Římanům 8, 31 – 39
Jakub 1, 12 – 16
1. Korintským 10, 6 – 13
Galatským 5, 19 – 21
Židům 10,26 – 31
1. Jan 1, 7 – 9

Matouš 1, 18 – 2, 23
Lukáš 1, 26 – 2, 40
Lukáš 19, 28 – 44
Marek 14, 12 – 25
Matouš 26, 36 – 46
Matouš 26, 47 – 56
Jan 18, 12 – 19,16
Lukáš 23, 26 - 56
Jan 19, 16 – 42
Lukáš 24
Jan 20
Skutky 1, 1 – 12
Skutky 2, 1 – 21
Skutky 9, 1 – 31
Židům 11
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SOUHRNNÝ KALENDÁŘ KATECHETICKÉHO CENTRA
na školní rok 2008/09 - aktualizace k 20. 3. 2009
Datum
listopad 08 květen 09
17.3. - 8.4. 09
28. 3. 09
23.- 26. 4. 09
7.- 10. 7. 09
20.-24.7. 09

Hodina

Místo
vikariátní konference
dle objednávky
celá diecéze
9:00 - 15:00 Hradec Králové - NA
Koclířov u Svitav
4 dny
Kutná Hora
5 dní
Rokytnice
nad Jizerou

Akce
Program na katechetické téma dle připravené nabídky
(viz str. 5)
PKS - Velikonoce: besedy ve školách
Metodický seminář Metody práce s Biblí MSB
Duchovní obnova pro katechety DOK
VS Tematický katechetický seminář LTKS
VS Katechetika po kapkách LSKK

Přihlášky na semináře přijímáme e-mailem, sms zprávou nebo telefonicky
Prosíme, uvádějte kód semináře, který najdete v tabulce na konci příslušného řádku.

na

níže

uvedených

číslech.

Další doporučené akce a termíny:
24.-26.4.09
30. 5. 2009
31. 5. 2009
30. 8. 2009
27.-30.10.09

Kutná Hora
Česká
Třebová

Kroměříž

Diecézní setkání ministrantů
7. celostátní Misijní pouť a 4. Misijní den dětí
Uzávěrka soutěže Cestou dvou bratří - viz str. 6
Uzávěrka soutěže „Jak věří děti“ - viz str. 6 a druhé číslo Cesty katecheze
VII. Celostátní kongres katechetů - viz příloha

Informace z Papežských misijních děl

Po celý den bude možnost občerstvení, prohlédnout
si misijní výstavu a seznámit se s činností a materiály
7. celostátní Misijní pouť a 4. Misijní den dětí
Papežských misijních děl.
Termín: 30. 5. 2009, místo: Česká Třebová. Na tuto
Ve dnech od 22. do 28. 5. je v ústecko-orlickém vikaakci Vás zvou PMD a vikariát ústecko-orlický králoriátu připraven bohatý doprovodný program zajímavéhradecké diecéze. Akce je určena pro děti i dospělé,
vých misijních besed, výstav a videoprojekcí.
kteří chtějí poznat bohatství a důležitost misií. MoVýtěžek podpoří chudé a trpící děti v Africe
hou přijet i ti, kteří se dosud do PMD nezapojili. Je
Přihlaste se, prosím, co nejdřív. Informace najdete na
příležitostí pro vzájemné poznání, získání nápadů pro
internetových stránkách
misijní práci a prožití radosti ze společně strávených
chvil při hře a modlitbě.
PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA
Program:
543 51 Špindlerův Mlýn 33
9.00 příjezd
tel.: 499 433 058, info@misijnidila.cz,
10.00 slavnostní zahájení, mše svatá – kostel sv. Jawww.misijnidila.cz
kuba
12.00 soutěže, besedy, Misijní jarmark, vystoupení 1. června - Misijní den dětí
Kdo nemůžete přijet do České Třebové, uspořádejte
dudácké kapely,
si oslavy tohoto dne u Vás. Rádi Vám poradíme jak
malý festival zpěvu a hudby – park Javorka
17.00 benefiční koncert skupiny Oboroh – park Ja- na to. Uvítáme, když nám dáte vědět, jakým způsobem se Misijní den dětí chystáte oslavit.
vorka
20.00 večerní vigilie – kostel sv. Jakuba
Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého
vydáno pro vnitřní potřebu 20. 3. 2009
Číslo připravila Marie Zimmermannová, Helena Johnová, Zuzana Petrášová, Zuzana Koudelková a Iva Čiperová
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; www.cestykatecheze.cz
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