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PŘÍLOHY:

Nabídka studia bakalářského oboru Náboženská výchova na Univerzitě v Hradci Králové
Pracovní list a jeho řešení z odpoledního programu na diecézním setkání dětí (sv. Klement
a patroni diecéze, slíbeno účastníkům).
Plakátek s pozvánkou na setkání vedoucích misijních klubek v Ústí nad Orlicí
Výsledky ankety k činnosti KPC
ÚVODEM
Kdo hledá, najde!
Tato radostná zpráva našla svého naplnění v posledních dvou letech v našem hledání vhodného modelu
pro iniciační katechezi dětí (jinými slovy jejich uvádění do života z křesťanské víry a svátostného života
již od předškolního věku) a pro výuku náboženství dětí ve školách i ve farnostech. Nyní tak můžeme
rozvinout druhou etapu naší práce: návrh konkrétních programů a vytvoření pomůcek k nim. Snažíme se
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tak reagovat na měnící se potřeby ve farnostech a zvláště na potřebu vytvořit metodické materiály pro
výuku náboženství, které budou odpovídat na potřeby dětí a budou přijatelné i pro kněze.
Pro první úkol se nám stalo oporou celoživotní dílo paní Sofie Cavalleti a její kolegyně Gianny Gobi,
které se ve světě šíří pod názvem Katecheze dobrého Pastýře. Tento model respektuje osobnost dítěte po
všech stránkách, rozvíjí jeho duchovní stránku a pomáhá mu navázat osobní vztah s Bohem. Zároveň
respektuje základní požadavky na evangelizaci: hlásání kérygmatu (jádra naší víry), respekt ke zkušenosti
dětí, uvádění do naslouchání Božímu slovu a slavení liturgie, vytváření prostoru pro působení Ducha
Svatého, podpora růstu společenství a začlenění do církve apod.
Jako výchozí model pro výuku náboženství se nám jeví tím „hledaným“ model inkluzivního vzdělávání,
který rozvinula a nedávno prezentovala i v České republice sr. Cyril Mooney. Tento model splňuje
nejrůznější nároky, které jsou u nás na výuku náboženství kladené, je vhodný pro naše rozmanité
podmínky a zároveň je dostatečně otevřený pro různé metody práce. Inkluzivní model je výrazně
prokomunitní, naopak zcela se vyhýbá soutěživosti, výkonovosti, jednostrannému důrazu na nauku
a jiným problematickým přístupům pro evangelizaci. Podporuje „inkluzi“, tj. začlenění všech dětí do
společenství, tedy i těch, které mají nějaké zdravotní, sociální nebo národnostní odlišnosti chápané naší
společností jako znevýhodnění. Je zaměřen na osobní rozvoj a vzájemnou spolupráci. Starší děti „učí“
mladší, připravují nejmenší děti na výuku. Ve výchově je kladen důraz na hodnoty a jejich sdílení. Model
umožňuje náboženské vzdělávání dětí různého křesťanského vyznání a je otevřený i pro děti bez vyznání
nebo jiných náboženství, pokud chtějí poznat křesťanství.
Naše centrum se věnuje i jiným činnostem (viz níže). V úvodu tohoto posledního čísla Občasníku
letošního školního roku jsem se však s vámi chtěla rozdělit zejména o radost, že jsme našli, co jsme pro
vás hledali a rádi vám budeme v nejbližších měsících a letech předávat. Stalo se to v obou případech
„náhodou“. Věřím ale, že jde o ty šťastné náhody, jejichž režisérem je náš Pán.
Děkujeme každému z vás za službu, kterou jste letos ve své službě prokazovali, a také za spolupráci
s námi. Každé vaší dobře míněné zpětné vazby, zájmu o naši činnost a její využívání si vážíme. Přejeme
vám, abyste během letních prázdnin a dovolené načerpali nové síly a s pomocí Boží nalezli, co hledáte.
Díky tomu, že se alespoň s některými z vás můžeme vídat na setkáních či seminářích, máme v modlitbách
i vaše radosti a starosti. Pokud byste chtěli strávit s pracovnicemi katechetického centra alespoň pár dní
nad Ježíšovými podobenstvími, přihlašte se na letní katechetický seminář.
Za tým KPC Marie Zimmermannová
AKTUÁLNĚ

 PRÁZDNINOVÁ NABÍDKA
Během letních prázdnin pořádáme Letní katechetický seminář (viz níže) a nabízíme prodej pomůcek
a konzultace k vašim přípravám na nový školní rok.
Konzultace budou poskytovat od 13. srpna 2014 po telefonické nebo e-mailové domluvě Marie
Zimmermannová, Simona Kubová a Helena Nerudová (k nedělním bohoslužbám s dětmi).
Prodej pomůcek zajišťují Iva Čiperová a Hana Kafková. Kanonické mise vyřizuje Iva Čiperová.
Aktuální informace a kontakty najdete na našich internetových stránkách http://kc.bihk.cz.

 KVALIFIKACE PRO VÝUKU NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH A KATECHEZI
VE FARNOSTECH

Od ledna roku 2015 přestává platit výjimka ze zákona o pedagogických pracovnících o povinné
kvalifikaci učitelů, kteří působí na základních školách. V rámci této výjimky mohlo být učitelům
náboženství prominuto vysokoškolské vzdělání za podmínky, že přislíbí jeho doplnění. Jedná se o učitele,
kteří vyučují náboženství ve školách jako nepovinný předmět.
Po analýze údajů z kanonických misí a výkazů VZDEVKAT jsme dospěli k těmto výsledkům:
2
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 v naší diecézi aktuálně působí 178 katechetů – laiků a řeholnic a 38 kolegů a kolegyň, které
označili duchovní správci jako animátory;
 ve školách vyučuje náboženství ve školách 75 katechetů a 2 animátoři (bez kanonické mise),
z čehož 53 učitelů vyučuje nepovinný předmět náboženství (podle označení v dotaznících
VZDEVKAT) a ostatní zřejmě vyučují náboženství jako kroužek (na ty se zákon nevztahuje);
 z 53 učitelů náboženství, na něž se vztahuje požadavek kvalifikace podle zákona č. 563, ji splňuje
21, tj. téměř 40%. Zbývajících 22 učitelů, kteří kvalifikaci nesplňují, obešleme zvlášť e-mailem
nebo dopisem.
Pro katechety, kteří působí ve farnostech, není kvalifikace dána státním zákonem, ale povahou této
služby. Když ji domyslíme do důsledků, uvědomujeme si, že katecheta se dotýká nejvnitřnějších věcí
člověka; má mu pomoci objevit cestu k Bohu, aby žil v jeho lásce a svým životem na ni odpovídal. Tento
proces přitom úzce souvisí s přijetím či odmítnutím života ve společenstvím s Bohem a má tedy zásadní
vliv na naplnění a dovršení našeho (věčného) života. Každý z nás má patrně zkušenost s tím, kolik strachu
či lásky, radosti či smutku, ran či povzbuzení může vychovatel a průvodce ve víře dítěti, dospívajícím i
dospělým způsobit a zprostředkovat. Vlastní vzdělávání (základní i průběžné) a sebereflexe své služby je
proto její nutnou součástí, na kterou musí zbývat čas. Ne proto, že to někdo nařizuje, ale že to patří
k zodpovědnosti, kterou přebírám za ty, kteří jsou mi svěřeni.
Katechetické a pedagogické centrum dosud vytvořilo a zprostředkovalo řadu příležitostí ke vzdělávání
učitelů náboženství a katechetů. Je to hlavní obor naší činnosti (přehled viz níže). Pravidla pro kvalifikaci
katechetů schválená diecézním biskupem a naposledy aktualizovaná v roce 2009 jsme formulovali tak,
abychom umožnili zapojit do katechetické služby i ty, kteří k ní cítí povolání, ale nejsou kvalifikovaní,
a to v naději, že si sami kvalifikaci doplní. Za službu katechetů ve farnostech je v první řadě zodpovědný
duchovní správce, KPC není dozorčím orgánem. Rádi doporučíme vhodný typ vzdělávání dle vašich
možností.
Analýza současné praxe ukazuje na to, že bude třeba aktualizovat pravidla, a to vzhledem k narůstajícímu
počtu animátorů, kteří nemohou (neměli by) působit samostatně, ale pod vedením kněze, jáhna nebo
kvalifikovaného katechety. Pokud vám tato otázka leží na srdci a chcete se k ní vyjádřit, napište nám. Na
našich internetových stránkách http://kc.bihk.cz jsou v sekci Ke stažení čtyři dokumenty, které biskupství
ke katechezi a výuce náboženství dosud vydalo. Poslední aktualizace jsou z roku 2009. Platné směrnice
neřeší otázky spojené s iniciační katechezí mladých lidí a dospělých (katechumenát, biřmování, první
svaté přijímání), úlohu animátorů ani katechezi s dospělými. Máme v úmyslu připravit nový návrh
a předložit jej diecéznímu biskupovi.
V příloze tohoto občasníku najdete leták s informacemi ke studiu bakalářského oboru Náboženská
výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, ve kterém lze získat doplnění kvalifikace
pro výuku náboženství ve školách, pokud již máte magisterský titul z jiného humanitního oboru, nebo lze
po bakalářském studiu pokračovat ve studiu na Katolické teologické fakultě v Praze a dosáhnout tak
požadovaného magisterského titulu.

 PERSONÁLNÍ ZMĚNY A ZMĚNY KONTAKTŮ
V prvním pololetí letošního kalendářního roku došlo v našem centru ke dvěma personálním změnám:
Martina Suchomela vystřídala v pedagogickém týmu Bc. Petra Pavlusiková. Mgr. Irena Zbrojová se
vrátila z personálních důvodů na Centrum pro rodinu. Její agendu převezme Bc. Iva Čiperová a Bc. Hana
Kafková.
Během letních měsíců dojde k přesunu pracovnic mezi našimi kancelářemi. Na lince 232 budou vaše
žádosti vyřizovat Iva Čiperová a Hana Kafková. Oba metodické týmy (pro katechezi a výuku náboženství
a tým pro programy pro školy) budou společně sdílet velkou kancelář s linkou 420.
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 TEMATICKÉ PLÁNY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013–2014
Jako každoročně, prosíme, abyste nám zaslali do 31. srpna 2014 tematické plány, podle kterých jste
vyučovali náboženství nebo vedli systematickou katechezi dětí do 15 let. Formulář k tematickému plánu
je možné stáhnout z našich stránek http://www.bihk.cz/pastorace/katecheticke-centrum/ke-stazeni.
Formulář je možné doplnit třídní knihou.
Zaslání tematických plánů pro výuku náboženství ve školách a pro katechezi na farách je povinné,
přivítáme i tematické plány z programů iniciační katecheze dětí a ostatních katechetických nebo
vzdělávacích programů pro mladé a dospělé, které mohou sloužit k inspiraci pro jiné.
Zpět na obsah
AKTUÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTI K PRŮBĚŽNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

 METODICKÉ SEMINÁŘE K VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ A VSTUPŮM DO ŠKOL
V sobotu 14. června se uskuteční dva metodické semináře z projektu Využití křesťanského dědictví ve
výuce – praktické náměty (dále VKD):
 Země pro člověka
 Rituály a symboly
Téma Země pro člověka uplatníte zejména u dětí ve věku přibližně od 10 let (stvoření světa v biblických
zprávách a v posvátných knihách jiných náboženství; vztah člověka k životnímu prostředí z pohledu
křesťanské víry; vztah mezi vědou a vírou). Téma Křesťanské rituály a symboly vám poskytne inspiraci,
jak děti uvést do jazyka znamení, který používá Bible a liturgie, což je předpokladem pro porozumění
těmto hlavním zdrojům křesťanského života.
Podrobnější informace o jednotlivých seminářích: http://www.bihk.cz/pastorace/pedagogickecentrum/vyuziti-krestanskeho-dedictvi-ve-vyuce#A1 Poselství křesťanských Vánoc a Velikonoc I
Přihlášky: do pondělí 9. 6. přijímá Jana Kobylíková, e-mail: kobylikova@bihk.cz; tel. 731 604 740.

 LETNÍ KATECHETICKÝ SEMINÁŘ: PODOBENSTVÍ V KATECHEZI
Stalo se již dobrým zvykem, že si pracovnice KPC prohlubují své vzdělání a porozumění Písmu svatému
na letních katechetických seminářích, které jsou zároveň otevřené i pro další zájemce z řad kněží
a katechetů nejen z naší diecéze.
Letošní již IX. letní katechetický seminář se uskuteční v týdnu od 14. do 18. července (pondělí – pátek)
v Hradci Králové – Kuklenách. Téma semináře je PODOBENSTVÍ v Bibli. Obsah semináře připravují
doc. Ludvík Dřímal a Marie Zimmermannová, pomůcky kolegyně z KPC, přihlášky a záležitosti spojené
se stravováním a ubytováním vyřizuje Iva Čiperová.
Předběžný program:
o Dopoledne: úvod k literárnímu druhu podobenství, výklad vybraných podobenství, katecheze
s textem podobenství (praktická práce s použitím různých metod).
o Odpoledne: podobenství s dětmi na základě inspirace z Katecheze dobrého Pastýře; uvedení do
dramatizace příběhu pomocí figurek a domečků.
o Volný čas: dle zájmu možnost přípravy a výroby některých pomůcek pro děti, procházky do
blízkého okolí, sdílení zkušeností, slavení mše svaté apod.
Finanční a jiné podmínky:
o Na přípravu snídaní, večeří a svačin najímáme vlastní kuchařku, obědy s výjimkou pondělního si
budeme objednávat a nechat dovážet. Oběd je možné si vybrat dle nabídky z několika jídel v ceně
cca 70 – 80 Kč.
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o Pobyt na semináři je dotován z programu na vzdělávání katechetů. Účastníci si budou hradit
vybrané obědy sami a na ostatní náklady (ubytování, snídaně, večeře) budou přispívat 500 Kč
(individuálně se lze domluvit jinak).
o Ubytování bude v pokojích salesiánského domova pro studentky středních a vysokých škol.
Předpokládáme dvě osoby na pokoji (individuálně lze domluvit jinak).
Přihlášky: předběžné přihlášky je možné posílat do 30. 6. e-mailem na adresu kc@bihk.cz; poštou na
adresu uvedenou v tiráži tohoto občasníku; telefonicky na tel. 495 063 420, 737 215 335
(Zimmermannová)
a
734 435 369
(Čiperová),
nebo
lze
vyplnit
na
adrese
http://kpcpodpora.webnode.cz/news/letni-katecheticky-seminar-podobenstvi-v-katechezi/.
Závaznou přihlášku můžete odeslat pomocí formuláře, který je přílohou tohoto občasníku. Závazné
přihlášky přijímáme do 7. července 2014.

 CESTY KATECHEZE
Letošní ročník časopisu pro průběžné vzdělávání ke katechetické službě a pro učitele náboženství má
společné téma „věrnost Bohu a věrnost člověku“, které je rozpracováno v tematických číslech ČLOVĚK
– KŘESŤAN – ŽIVOTNÍ STYL. Přehled článků prvního čísla najdete na adrese
http://www.cestykatecheze.cz/casopis/2014-1/Clovek. V plném znění je zde uveřejněn Editorial a první
texty Praktické přílohy, které objasňují souvislost a naléhavost tohoto tématu pro katechezi a náboženské
vzdělávání. Druhé číslo bude věnováno zejména přístupům k uvádění dětí do křesťanského života
a k jejich počáteční náboženské výchově. Číslo vyjde během letních prázdnin.
Na tvorbě časopisu se významnou měrou podílí naše KPC, protože je považujeme za důležitou součást
nabídky průběžného vzdělávání katechetů, jak je zmíněno i v závazcích uvedených ve formuláři
kanonické mise. Časopis je možné objednat na stránkách www.cestykatecheze.cz v rubrice Předplatné za
cenu 170 Kč/rok. O úhradu této částky můžete požádat farnost. Některým článkům z časopisu se i nadále
budeme věnovat na oblastních setkáních.
Zpět na obsah
METODICKÉ MATERIÁLY A POMŮCKY



KPCPODPORA.WEBNODE.CZ

Metodické materiály a pomůcky a přehled o nich uveřejňujeme na stránkách
http://kpcpodpora.webnode.cz/metodicka-podpora, kde je připraven i přehled o celoročních programech,
jež bude průběžně doplňován. Aktuální přehled o naplnění jednotlivých rubrik poskytuje rubrika
Novinky.

 NEDĚLNÍ LITURGIE S DĚTMI
Po celý školní rok vám pravidelně nabízíme náměty pro katecheze v nedělní liturgii s dětmi. Společně
jsme se setkávali nad nedělními texty evangelia a dále s nimi pracovali. Blíží se čas dovolených a děti
s (ne)trpělivostí sobě vlastní vyhlížejí prázdniny. Proto i my se na vás budeme těšit opět po prázdninách.
V tomto školním roce pro vás připravujeme následující neděle včetně neděle 29. června (slavnost sv.
Petra a Pavla) a po prázdninách se znovu setkáme on-line před nedělí 31. srpna. Najdete nás na
www.bihk.cz/pastorace/katecheticke-centrum/nedelni-liturgie-s-detmi.
Zpět na obsah
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KRÁTKÝ PŘEHLED O ŠKOLNÍM ROCE 2013–2014

 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013–2014
Následující přehled aktivit KPC jsme připravili zejména pro přehled, na jakých místech lze získat
metodické materiály v elektronické formě. Některé již byly publikovány, na ostatních budeme pracovat
během letních měsíců.
Aktivity a publikované materiály


V oblasti vzdělávání a formace katechetů:
o Diecézní katechetické setkání na téma: Duchovní výklad liturgie (19. ledna 2014, na
stránkách
http://kpcpodpora.webnode.cz/metodicke-materialy-a-pomucky/mse-svata-aliturgicka-vychova/ najdete první pomůcky, zejména elektronickou verzi mešního řádu
i s odkazy na některé biblické texty, z nichž liturgické modlitby vycházejí; metodické
materiály z odpoledních seminářů budou zveřejněny během léta).
o Dvě oblastní setkání a pracovní schůzky s kněžími a pastoračními asistenty k aktuálním
tématům:
 Poselství papeže Františka katechům, příprava na advent a Vánoce, blahoslavenství
jako program spásy v katechezi dětí (říjen 2013, metodické materiály budou během
léta doplněny na kpcpodpora.webnode.cz)
 Rok povolání, Rok rodiny, 350. výročí vzniku královéhradecké diecéze, postní
programy k cyklu A, pomůcka Jeruzalém (únor 2014, výstupy najdete
v příslušných rubrikách na stránkách kpcpodpora.webnode.cz)
o účast na IX. celostátním katechetickém kongresu: téma Živá víra a Cyrilometodějská
tradice (očekáváme vydání sborníku; info viz http://katechet.cirkev.cz/kongresykatechetu/ix-celostatni-kongres-katechetu/)
o Duchovní obnova na téma Liturgie jako pramen duchovního života (27. – 30. 3. 2014)
o Cesty katecheze k tématům: Víra v dialogu (listopad 2013), Člověk (duben 2014), Křesťan
(vyjde v letních měsících 2014); přehled o obsahu viz www.cestykatecheze.cz, rubrika
Archiv
o Metodické semináře:
 Poselství křesťanských svátků, zaškolení nových i stávajících lektorů (listopad
2013, březen 2014)
 Starý zákon v katechezi dětí (únor 2014), Dr. Surma, Dr. Biel, SJ (materiály
z tohoto semináře překládáme a kompletujeme, abychom je mohli představit na
podzimní sérii oblastních setkání a pracovních schůzek)
 Semináře v rámci projektu Využití křesťanského dědictví ve výuce – praktické
náměty: uskutečnily se semináře „Poselství křesťanských Vánoc a Velikonoc“,
„Bible – kniha knih“ a „Motivace“; do konce školního roku jsou naplánovány
semináře „Země pro člověka“, „Rituály a symboly“, „Dějiny církve“ a „Tvorba
multimediálních pomůcek a práce s nimi“. Některé metodické materiály jsou
uveřejňovány na stránkách http://vkd.bihk.cz.
 Během letních prázdnin se uskuteční seminář „Podobenství v katechezi“.
o E-learningový kurz „Metodika práce s Biblí s dětmi školního věku“: v říjnu 2013 jsme
ukončili první ročník kurzu, kterého se zúčastnilo 14 studentů. Do 2. ročníku zahájeného
v lednu 2014 se přihlásilo 22 studentek. Otevření 3. ročníku se uskuteční v lednu 2015. Do
kurzu je možné nahlédnout jako host na adrese: http://moodle.bihk.cz/, heslo vám sdělíme
bezplatně e-mailem (pište na kc@bihk.cz).
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V oblasti přímé podpory katecheze a výuky náboženství ve farnostech:
o V únoru 2014 byly zřízeny stránky kpcpodpora.webnode.cz, na které postupně doplňujeme
přehled o všech metodických materiálech, které jsme vydali nebo distribuujeme. Na
stránkách jsou uváděny i odkazy na materiály, které vznikly v rámci projektů Využití
křesťanského dědictví ve výuce – praktické náměty, Poselství křesťanských svátků a Cesty
katecheze. Přehled přidaných materiálů najdete v sekci „Novinky“.
o Nedělní liturgie s dětmi: pravidelně vydáváme na každý týden metodiku pro práci s dětmi
ve věku 3 – 14 let (rozděleno na tři věkové skupiny), která obsahuje podněty k výkladu
textu a porozumění jeho poselství, k podpoře liturgické výchovy dětí, podněty k promluvě
kněze a k rozhovoru s dětmi v rámci katecheze, náměty na praktickou aktivitu. Metodiky
jsou uveřejňovány na adrese: http://www.bihk.cz/pastorace/katecheticke-centrum/nedelniliturgie-s-detmi.
o Bůh k nám přichází – inovace, jedná se o novou metodickou příručku, která nahrazuje
původní k programu pro 3. třídu. Je vhodná i pro věkovou skupinu kolem 9 let. Příručku je
možné zatím získat v elektronické podobě, od srpna ji nabídneme vytištěnou včetně sady
pracovních listů. Multimediální přílohy budou k dispozici na CD. O elektronickou podobu
si můžete napsat na adresu kc@bihk.cz.



V oblasti podpory první evangelizace ve školách:
o Projekt Poselství křesťanských svátků: kromě výše zmíněných seminářů uskutečnili naši
lektoři 66 besed v základních školách, a to ve farnostech: Všestary, Horní Jelení, Býšť,
Čistá u Horek, Hořice, Hradec Králové, Lomnice nad Popelkou, Malšova Lhota, Pecka,
Pilníkov, Smiřice, Sruby, Synkov – Slemeno, Trutnov. V dalších farnostech jej uskutečnili
místní lektoři.
o Základní škola v Hradci Králové – Kuklenách se již 7. rokem účastnila projektu „Svět
a my“, jehož lektorkami jsou v současné době Jana Kobylíková a Helena Nerudová. Jedná
se cyklus pěti 2 – 3 hodinových setkáních s dětmi 1. – 5. třídy. V letošním školním roce se
do něj zapojily 2 třídy. Zájemcům je možné poskytnout metodiku a pracovní sešity
a poskytnout krátké zaškolení formou konzultace. Projekt lze využít učiteli 1. stupně
základní školy v rámci průřezových témat.
o Otevřené dny pro školy: uskutečněno pro 32 třídních kolektivů s celkem 750 žáky,
podrobněji viz samostatná zpráva níže.
o Zapojili jsme se do přípravy a realizace projektu Noc kostelů, a to zejména v kostele Panny
Marie v Hradci Králové (program pro děti; meditace nad biblickými příběhy).



V oblasti mezidiecézní spolupráce:
o Připravujeme ve spolupráci s redakční radou obsah časopisu Cesty katecheze.
o Podílíme se na celostátním projektu Obnova katecheze a náboženského vzdělávání v České
republice, který je pravidelně představován v Cestách katecheze. Naším úkolem je do
konce kalendářního roku 2014 připravit nové rámcové programy pro výuku náboženství
a katechezi dětí ve věku do 15 let a metodický manuál k jednotlivým typům programů.
V následujících letech budou následovat modelové programy, které bude možné upravovat
podle potřeb účastníků programů a možností katechety či učitele náboženství.
o Podílíme se na práci Katechetické subkomise Komise pro katolickou výchovu ČBK.

Podrobnou závěrečnou zprávu z letošního školního roku zpracujeme během letních měsíců a uveřejníme
na našich stránkách http://kc.bihk.cz.
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 PRŮZKUM O ČINNOSTI REFERÁTU PRO PASTORACI – VÝSLEDKY PRO KPC
S výše uvedenými informacemi souvisí i výsledky průzkumu, o který vás požádal dopisem letos na jaře P.
Jan Linhart, biskupský vikář pro pastoraci. Vyplněný anketní formulář odeslalo 52 kněží, 3 jáhni, 28
pastoračních asistentů a 19 katechetů. Dva katecheti nám zaslali jen komentář k činnosti KPC.
102 respondentů pouze označilo aktivity, které z činnosti KPC využívá. Mezi deset nejčastěji uváděných
patří:











Oblastní setkání katechetů (označilo 59 resp.)
iniciační katecheze dětí v rámci přípravy k 1. sv. přijímání (58 resp.)
Diecézní katechetické setkání a využívání metodických materiálů (označilo 56 resp.)
Dílčí metodiky prezentované na setkáních a internetových stránkách KPC (56 resp.)
Cesty katecheze (55 resp.)
katecheze dětí v období dospívání (42 resp.)
projekty Poselství křesťanských svátků a Využití křesťanského dědictví ve výuce (41 resp.)
misijní výchova dětí (38 resp.)
Četba Bible a sdílení zkušeností víry ve společenství mladých a dospělých lidí (36 resp.)
uvádění do křesťanské víry a života v předškolním věku, spolupráce s rodiči (32 resp.)

Žádná z další dvanácti oblastí naší činnosti nezískala nulu, nejméně časté byly „Otevřené dny pro školy“
(7 resp.) a projekt „Svět a my“ (3 resp.), což je dáno jejich charakterem a organizací. Všechny ostatní
dosáhly 13 a více odpovědí.
Konkrétní připomínky a podněty k naší práci poskytlo 55 respondentů (27 kněží, 2 jáhni, 15 pastoračních
asistentů, 11 katechetů). V příloze vám posíláme přehled těchto komentářů, aniž bychom je zatím
jakkoliv komentovali. Přivítáme, pokud budete na některé z nich chtít reagovat vy sami. Podrobnější
diskusi o těchto podnětech se budeme na našem centru věnovat na poradě 17. června. Výsledky naší
diskuse vám oznámíme v příštím čísle Občasníku, který vyjde v srpnu 2014.

 ZPĚTNÁ VAZBA K DIECÉZNÍMU SETKÁNÍ DĚTÍ 2014 A METODICKÉ MATERIÁLY
Diecézního setkání dětí se 17. května 2014 zúčastnilo cca 320 dětí ze 41 farností. První ohlasy, které jsme
zaznamenali, byly velmi pozitivní, z čehož máme samozřejmě velkou radost:
… před dvěma hodinami jsme s dětmi dorazily domů a mně to nedá, abych vám hned nenapsala. Především bych vám všem
chtěla z celého srdce poděkovat za tuhle úžasnou akci. Na setkání jsem ještě nikdy nebyla,dopředu jsem se strašně moc těšila
a skutečnost naprosto předčila mé očekávání. Smekám před vámi ! Takovouhle veleakci dopředu naplánovat, vytvořit
a zrealizovat musí být neskutečně náročné! Umím si představit ( nebo neumím? ) těch hodin v práci navíc, nervů, nevyspání.....
Snad vás alespoň potěší samé pozitivní ohlasy. Chápu, že vzorek dotazovaných při jízdě vlakem směr domov nebyl dostatečný
(10 dětí ), ale jejich spokojenost určitě o něčem vypovídá. Naprosto všechny nadchlo osobní požehnání o. biskupa Josefa
(u kterého já jsem silně slzela - nešlo to jinak:-O ), témata jimi samotnými vybraná - 2x sv. Klement ( v tomto případě si to
Dorotka s Emičkou "vyžumraly" už na nádraží ), zbytek Bůh je barvíř ( úžasná motivace, přednes i závěrečné tvoření - na ruce
mám svůj duhový náramek;-)) a práce s hluchoněmými ( tam jsem já bohužel být nemohla).Dále výtvarná dílna (já osobně
děkuji lektorce u výroby hodin - těším se, až si své "kamarádské" hodiny pověsím ve školce:-P), několikrát závěrečné
"kvízování" v sále,ohromené byly z knihovny, nadšené z biskupské kaple. Stranou zájmu pochopitelně nezůstal vtipně
vymyšlený dort. Povzbuzovala jsem děti,ať mi naprosto upřímně řeknou, jestli bylo něco, co se jim nelíbilo, ale všechny svorně
tvrdily, že vůbec nic! … (z dopisu H. Šikutové, Broumov)
… Nejprve jsem měla obavy, jak vše proběhne, musím však říci samou chválu. Děti byly velmi spokojené a my průvodkyně
také. Ještě jednou děkuji všem a přeji neutuchající nápady a motivaci pro další práci. To člověk velmi potřebuje. (Z dopisu
A. Navrátilové, Polička)

Rádi bychom však požádali o zpětnou vazbu další účastníky. Zajímá nás zejména, jak setkání vnímaly
děti, na co vzpomínaly, zda na setkání nějak navážete ve své výuce nebo katechezi. Prosíme, abyste svůj
příspěvek vložili do diskusního fóra na naše nové stránky, které jsou určeny i ke sdílení zkušeností.
Konkrétně na toto místo: http://kpcpodpora.webnode.cz/clanky/ (dole).
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Jako tradičně jsme programy připravovali tak, abyste vytvořené pomůcky a metodiky mohli využít i ve
farnostech, a to ve výuce náboženství . Z letošního programu najdete na stránkách
http://kpcpodpora.webnode.cz do konce srpna metodické materiály k těmto tématům:
o DĚJINY DIECÉZE V OBRAZECH HRADECKÝCH BISKUPŮ (pracovní listy s obrazy
vybraných biskupů a základním přehledem jejich činnosti pro diecézi), již jsou zveřejněny ve
formátu pdf, lze je využít k představení dějin diecéze, jež jsou součástí dějin spásy prožívaných
v církvi. Vhodnou příležitostí bude listopad, neboť diecéze byla založena k 10. listopadu 1664.
o PROČ SE STAVĚLY MARIÁNSKÉ SLOUPY (přímluvná modlitba a úcta k Panně Marii)
o PŘÍBĚH BAREV V ODÍVÁNÍ KNĚŽÍ A V LITURGII (symbolika barev a její význam)
o BRATRSTVO DOBRÉ SMRTI A VÍRA VE VZKŘÍŠENÍ (spojeno s hradeckými jezuity),
program je vhodný k připomínce Památky všech věrných zemřelých nebo před Velikonocemi
o SVATÝ KLEMENT (patron diecéze, úcta k Bohu a ke svatým)
Program JAKÉ TO BYLO VE ŠKOLE ŘEHOLNÍCH SESTER je možné realizovat jen po domlouvě se
sestrami De Notre Dame, proto jejich program neuveřejňujeme.

***

V příloze k tomuto občasníku najdete soubor se správnými odpověďmi k odpolednímu testu
Patroni diecéze a sv. Klement, které jsme přislíbili účastníkům setkání.

 OTEVŘENÉ DNY PRO ŠKOLY
Vzdělávacího projektu Otevřené dny pro školy Katechetického a pedagogického centra Biskupství
královéhradeckého se ve školním roce 2013/2014 zúčastnilo celkem 32 školních kolektivů převážně
z Královéhradeckého kraje. Tradičně se programů zúčastňují třídy z Hradce Králové, Jaroměře, Nové
Paky, Hostinného, Nového Města nad Metují, Chocně, Hořic, Kutné Hory, Náchoda a města Jičína, které
na kurzy školám finančně každoročně přispívá.
Přibližně 750 žáků a studentů ze základních a středních škol si tak mohlo během dvoudenního kurzu
společně se svými pedagogy prožít aktivity zaměřené na posílení pozitivních stránek osobnosti a podporu
třídního kolektivu.
Stejně jako v loňském roce jsme se sešli na kurzu s názvem Josef Egyptský s farním společenstvím
z Letohradu.
Na základě poptávky ze strany škol rozšiřujeme nabídku programů primární prevence o témata, která
korespondují s potřebami žáků a studentů v různém věku v souladu s cíli rámcových vzdělávacích
programů.
Aktuální informace: http://odproskoly.bihk.cz/, objednávky kurzů a bližší informace: Mgr. Eva
Klabanová, tel.: 731 604 620, nebo napsat email na adresu: pc@bihk.cz.
Zpět na obsah
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PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA
Vážené katechetky, vážení katecheté, milí přátelé misií!
Ráda bych Vám poděkovala za dosavadní práci pro misie, za Váš čas, který věnujete dětem a vedete je
k solidaritě s druhými, za všechny misijní aktivity, které jste zorganizovali ve farnostech, školách
a společenstvích, za Misijní štrúdlování®, Misijní jarmarky® a koláče a Velikonoční pohled pro misie®.
Děkuji také za Noc kostelů, při které se v mnoha farnostech mohla veřejnost seznámit s Papežskými
misijními díly prostřednictvím putovních výstav, filmových dokumentů, duchovních programů, misijních
materiálů, letáčků apod. a také za účast na 12. celostátní Misijní pouti a 9. Misijním dnu dětí ve Zlíně Malenovicích. Zprávu z pouti a fotografie najdete zde: http://www.missio.cz/headline/celostatni-misijni-poutprinesla-radost-a-nadeji/. Další fotografie budou brzy i na facebookovém profilu PMD.
Seznamte se nyní s aktualitami Papežských misijních děl a pozvánkami. Ty najdete jak na našem webu:
www.missio.cz, tak na facebookovém profilu https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila, za jehož
podporu a šíření předem moc děkujeme!

 POZVÁNKY A AKTUALITY PMD:
Setkání vedoucích Misijních klubek v královéhradecké diecézi v Ústí nad Orlicí
Srdečně Vás zveme na setkání vedoucích Misijních klubek v královéhradecké diecézi ve čtvrtek 12. 6.
2014 od 16.30 hodin na děkanství v Ústí nad Orlicí. Na setkání jsou zváni i další zájemci o práci
a zapojení v Papežských misijních dílech.
Těšíme se na společné chvíle s Vámi a děkujeme předem za potvrzení účasti na mé adrese:
bronislava.halbrstatova@seznam.cz nebo na email: j.motlova@seznam.cz. Další informace najdete
v přiloženém plakátku a zde: http://www.missio.cz/udalosti/setkani-vedoucich-misijnich-klubek-vkralovehradecke-diecezi/
Misijní víkend ve Špindlerově Mlýně
Ve dnech 6. - 8. června 2014 proběhne na horském středisku Eljon ve Špindlerově Mlýně "MIsijní
víkend" určený především pro vedoucí klubek, členy Misijního klubu a další spolupracovníky
a dobrovolníky PMD. Součástí víkendu je i vzdělávací seminář Děti pomáhají dětem, na který je možné
přihlásit se samostatně. Seminář proběhne v sobotu 7. 6. v čase 10 - 16 hodin. Více informací:
http://www.missio.cz/udalosti/misijni-vikend/
Papež František s radostí přijal dárek od malých českých misionářů
Mnozí z Vás se zapojili do aktivity PMD a namalovali jste s dětmi obrázek pro papeže Františka. Vznikla
kniha s názvem Jak děti pomáhají Svatému otci a dětem v misiích, kterou předal papeži Františkovi
Národní ředitel PMD P. Jiří Šlégr během audience v Římě v pátek 9. května 2014. Ten s radostí přijal
dárek od malých českých misionářů, mezi kterými byly děti i z míst naší diecéze, např. z Chocně,
Letohradu, Slatiny nad Zdobnicí, Trutnova a Provodova.
Fotografie a více informací z audience v Římě najdete zde:
http://www.missio.cz/pro-deti/aktualne-deti/papez-frantisek-s-radosti-prijal-darek-od-malych-ceskychmisionaru/
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 NOVÉ DVD UGANDSKÉ VELIKONOCE
Z nových misijních materiálů Vám chci představit DVD UGANDSKÉ VELIKONOCE. Radost a hloubku
velikonočních tajemství představuje série pěti video záběrů a dalších pěti slide show zachycených při
nedávné misijní cestě do Ugandy. Nenechte si ujít důležité momenty Svatého týdne a typicky africkou
liturgii z míst, kam z ČR prostřednictvím PMD pomáháme potřebným. Záběry přiblíží i Namugongo,
jedno z nejnavštěvovanějších míst Afriky, které je spojené s 22 ugandskými mučedníky. Délka videa: 15
minut, slide show: 17 minut.
DVD je pro Vás za dobrovolný dar na misie i s dalšími materiály připraveno na KPC v Hradci Králové
a na mé adrese.

 VAŠE AKTIVITY
Pokud chystáte nějakou misijní akci, oznamte nám konání akce: http://www.missio.cz/akce/oznamitkonani-akce/ a pište zprávy o všem, co jste s dětmi dělali, co se Vám podařilo a jak prožíváte setkání
setkání Vašich Misijních klubek. Budeme vděčni i za fotografický materiál.
Ať Vám i malým misionářům přináší práce pro misie hodně radosti!
Děkuji za spolupráci a přeji Vám vše dobré do příštích dnů a krásné prázdniny!
Mgr. Bronislava Halbrštátová
Diecézní ředitelka PMD
email: bronislava.halbrstatova@seznam.cz, tel. 731 598 992
Národní kancelář: Papežská misijní díla, 543 51 Špindlerův Mlýn 33,
tel. 499 433 058, 604 838 882, pmd@missio.cz, www.missio.cz
Facebook: https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila
Twitter: https://twitter.com/missio_cz
Zpět na obsah
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KALENDÁŘ AKCÍ KPC VE ŠKOLNÍM ROCE 2013–2014
Datum:

Název:

Čas:

Místo konání:

Poznámka:

14. 6.

Metodické semináře z cyklu
VKD: Země pro člověka, Rituály
a symboly

9:00 – 15:00

Hradec Králové,
Nové Adalbertinum

Přihlášky
do 9. 6.

14. – 18. 7.

Podobenství v katechezi

začátek
a konec obědem

Hradec Králové Kukleny

Předběžné
přihlášky do
30.6., závazné do
7.7.

od 13. 8.

konzultační hodiny k programům
na nový školní rok

dle domluvy

dle domluvy

Poznámka: zkratka HK – NA znamená „Hradec Králové – Nové Adalbertinum“.

Z termínů pro příští školní rok:
Sympozium o eucharistii (určeno kněžím, pastoračním asistentům, katechetům a dalším zájemcům) je
plánováno na 11. a 12. listopadu 2014 s možností ubytování v Novém Adalbertinu.
Diecézní katechetické setkání bude zaměřeno na výuku náboženství dětí. S termínem setkání máme
zatím obtíže, neboť v námi preferovaných termínech 17. a 24. ledna 2015 je Nové Adalbertinum
obsazené. Termín 31. ledna se nám jeví jako nevhodný, budeme proto hledat jiné prostory či řešení.
Hlavní událostí roku 2015 se má stát celostátní Eucharistický kongres.
Diecézní setkání dětí plánujeme až na květen 2016.

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého; vydáno pro vnitřní potřebu 31. 5. 2014
Číslo připravily: Marie Zimmermannová, Simona Kubová, Helena Nerudová, Jana Kobylíková a Eva Klabanová
Poštovní adresa: Biskupství královéhradecké, Katechetické a pedagogické centrum, Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové,
tel.: 495 063 420 (Zimmermannová, Kobylíková, Kubová, Nerudová, Říhová, Klabanová, Sodomka, Pavlusíková); 737 215 335
(Zimmermannová); 495 063 232 (Čiperová, Kafková); 734 435 369 (Čiperová);
kc@bihk.cz;
http://kc.bihk.cz; www.bihk.cz/pastorace/pedagogicke-centrum;
http://kpcpodpora.webnode.cz (nové stránky, přehled všech metodických materiálů a pomůcek vydaných KPC HK, prostor k diskusi);
www.cestykatecheze.cz (metodické materiály ke katechezi; vzdělávání ke katechetické službě;
http://vkd.bihk.cz (metodické materiály k výuce náboženství a k programům pro školy);
http://odproskoly.bihk.cz/ (projekt Otevřené dny pro školy).
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