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ÚVODEM
Vážené kolegyně a vážení kolegové v katechetické službě,
děkujeme vám za vaši službu, kterou jste darovali Bohu a lidem v tomto školním roce. Někdy můžeme
mít pocit, že jsme toho udělali málo a naše úsilí nemá žádný efekt. Pokud vás trápí něco podobného,
doporučuji shlédnout tuto videoukázku https://www.youtube.com/watch?v=-JLjb2yElxc, a pak si v klidu
přečíst a rozjímat podobenství o Božím království, která uslyšíme v neděli (o hořčičném zrnku a zasetém
semeni).
Boží slovo ať povzbudí také vás, pro koho je služba katechety a učitele náboženství obtížná, někdy plná
nepochopení: Izák začal v té zemi sít a sklidil toho roku stonásobně; tak mu Hospodin požehnal
(Gn 26,12); Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry
nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní, v tomto čase, nedostal
spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život
věčný.“ (Mk 10, 29-30); Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí
každému podle jeho jednání. Mt 16, 27.
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V našem centru dojde během léta ke dvěma personálním změnám: Helena Nerudová se vrací zpět jako
učitelka do základní školy a Alena Chmelíková – Říhová, kterou znáte zejména z projektů Poselství
křesťanských svátků, Otevřené dny pro školy a z pedagogických seminářů na diecézních setkáních
očekává děťátko a odchází na mateřskou dovolenou.
V tomto čísle Občasníku najdete aktualizované informace na prázdniny a několik k novému školnímu
roku, které doplníme a zaktualizujeme v prvním vydání nového školního roku koncem srpna.
Za Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého
Marie Zimmermannová, vedoucí
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 Marie Zimmermannová (od 24. 8. kdykoliv po domluvě) a Simona
Kubová (od 10. 8. po domluvě). Domluvu je možné uskutečnit e-mailem nebo telefonicky
(zimmermannova@bihk.cz, 737 215 335; kubova@bihk.cz, 605 533 083).
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.
Prosíme, abyste své zprávy pro katechetické centrum adresovali na společný mail kc@bihk.cz, dočkáte se
tak rychlejšího vyřízení.

 NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES
S odkazem na zprávu z občasníku č. 2 připomínáme, že na www.nek2015.cz
jsou k dispozici náměty na katecheze pro všechny věkové skupiny
zamýšlené jako příprava na Národní eucharistický kongres. Pro měsíc
červen „Obnova slavení eucharistie“ (připravila arcidiecéze olomoucká).
AKTUÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTI K SETKÁNÍ A PRŮBĚŽNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

 LETNÍ KATECHETICKÝ SEMINÁŘ
Podrobný program LKS na téma "Velikonoce v katechezi" jsme uveřejnili v předchozím čísle
Občasníku. Najdete jej též spolu s přihláškou v příloze. Seminář se uskuteční ve dnech 13. – 17. července
2015 v Hradci Králové–Kuklenách (v klášteře sester salesiánek), uzávěrka přihlášek je 30. června 2015.
Novinkou letošního semináře je možnost přijet po předchozí domluvě i s dětmi (je třeba nahlásit jejich
počet a věk). Pro děti zajišťujeme dopolední program pod vedením zkušených lektorek, odpoledne mohou
trávit s maminkou, nebo se zapojit do společného programu. Jedna z lektorek bude k dispozici
i odpoledne. Zájemkyně o tuto službu prosíme, aby se domluvily s Ivou Čiperovou (ciperova@bihk.cz,
tel. 734 435 369).
Zpět na obsah

 METODICKÝ SEMINÁŘ K METODICE „BŮH NÁM POSLAL SVÉHO SYNA“
Tento seminář je určen kněžím a katechetům, kteří budou v příštím školním roce pracovat se skupinou
převážně věřících dětí mladšího školního věku. Doporučujeme, aby vyzkoušeli nově zaváděnou
metodiku, která vznikla v našem centru. Program je určen dětem, které již mají základní představu
o křesťanské víře z rodiny, z katecheze pro předškolní děti, z katechetických setkání či výuky náboženství
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v první a druhé třídě. Metodika počítá i s úpravou programu pro výuku náboženství přesunutím důrazu na
jiné cíle.
Program „Bůh nám poslal svého Syna“ je postaven dle kérygmatického modelu. Jeho hlavním cílem je
zvěstovat dětem Ježíšovo evangelium jako radostnou zprávu o Božím plánu spásy, daru nového života ve
společenství s Ježíšem Kristem a daru společenství církve. Děti, které znají základní události, si je propojí
do nových souvislostí. Pro ty je vhodné pracovat s programem jeden rok a nepřidávat jiná témata. Pokud
děti nejsou zvyklé samostatně pracovat a přemýšlet, pak je třeba program rozdělit do dvou let. Ukázaly to
dosavadní zkušenosti. Program obsahuje i antropologický přístup: všechna témata jsou podávána
v souvislosti se zkušeností dětí tak, aby byl rozvíjen i jejich život z víry.
Podle dosavadních zkušeností předpokládáme, že program bude vyhovovat i chlapcům a mužům jako
katechetům nebo učitelům náboženství.
Na tento program bude navazovat nový, který máme v úmyslu připravit pro příští školní rok. Ten bude
rozvíjet kérygma o naší spáse v souvislosti se starozákonními předobrazy (Abrahám, Mojžíš)
a v souvislosti se slavením liturgie a misijním posláním církve.
Náplní semináře bude uvedení do programu, seznámení s jeho vnitřní logikou a souvislostmi a ukázky
způsobů práce s dětmi. Lektorkou bude autorka programu ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.
Termín a místo: seminář se může uskutečnit ve dnech 25. 8. – 5. 9. v Hradci Králové nebo v jiném
místě, kde se sejde alespoň pět zájemců.
Přihlášky: viz příloha tohoto občasníku. V přihlášce vyplňte všechny termíny, kdy se můžete semináře
zúčastnit a doplňte místo, které preferujete. Přihlášky přijímáme do 31. července 2015. Na základě
došlých přihlášek vyhlásíme termín a místo semináře a přihlášené budeme informovat e-mailem.
Zpět na obsah

 DIECÉZNÍ KATECHETICKÉ SETKÁNÍ – 19. ZÁŘÍ 2015
Jak jsme již upozornili v minulém čísle na základě zkušeností z uplynulých let jsme se rozhodli pro
změnu termínu diecézních katechetických setkání (dále DSK), a to k jeho přesunu z měsíce ledna na
měsíc září. Téma setkání bude navazovat na lednové, máme objednánu přednášku na pedagogické téma
(zatím čekáme na potvrzení od přednášejícího) a počítáme s pokračováním uvádění do připravované
koncepce výuky náboženství a katecheze dětí. Konkrétní náplň programu budeme schopni upřesnit až po
potvrzení přednášek, proto zatím uvádíme pouze časové schéma programu.
Časové schéma programu:
9:00 společná modlitba Ranních chval
9:30 zahájení programu, aktuality
9:45 přednáškové bloky
13:00 přestávka na oběd
14:00 práce ve skupinách
15:00 mše svatá s diecézním biskupem Mons. Janem Vokálem společná s ministranty v katedrále
Svatého Ducha.

 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MINISTRANTŮ - 19. ZÁŘÍ 2015 - HRADEC KRÁLOVÉ
Diecézní ministrantské setkání bude letos v Hradci Králové dne 19. září. Hostující farností je farnost
Pražské předměstí. Tématem setkání bude přiblížení starozákonních smluv jako předobrazů Smlouvy
Nové a věčné – tímto chceme ministrantům přiblížit motto Národního eucharistického kongresu.
3
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Program setkání:
9.00 - poznáváme se vzájemně
11.00 - přestávka na oběd
11.30 - uvedení do tématu setkání
12.00 - hledání kešek a řešení úkolů
13.30 - dořešení úkolů před katedrálou
14.00 - závěr v katedrále
14.45 - průvod z Biskupství do katedrály na mši sv.
15.00 - mše sv. s diecézním biskupem Mons. Janem Vokálem
16.00 - agapé + společné foto v zahradách biskupské rezidence
Praktické informace:
 Jídlo bude zajištěno farností Pražské předměstí.
 Z nádraží (jak vlakového, tak autobusového) budou ministranti přepravování MHD za pomocí
pořadatelů.
 Zároveň bude v NA Diecézní setkání katechetů – záměrně jsme tyto dvě setkání propojili, aby mohli
ministranti přijet v co největším počtu a aby jejich doprovod plodně využil čas trávený v Hradci
Králové.
 Setkání je zaměřeno na věkové skupiny od 7 – 18 let. A je přístupné pro ministranty, ale také pro
děvčata, která pomáhají v liturgické službě.
 Prosím, aby si ministranti přinesli sportovní oblečení, obuv, ministrantské oblečení a kartičku ZP.
 Přihlašování na: http://ministranti.farnostck.cz - do 12. září.
Zpět na obsah

METODICKÉ MATERIÁLY A POMŮCKY

 METODICKÉ STRÁNKY KPC
Připomínáme, že souhrn metodických materiálů vytvořených v KPC Hradec Králové k hlavním
tematickým okruhům katecheze a náboženského vzdělávání uveřejňujeme průběžně na stránkách
http://kpcpodpora.webnode.cz. Během léta dopracujeme téma „Mše svatá a liturgická výchova“. Aktuální
změny sledujte v sekci Novinky.

 LITURGIE (JE TAKÉ) PRO DĚTI
Ilustrované sešitky s výběrem biblických veršů z bohoslužby slova na každou neděli, s příběhem
a hádankou distribuujeme pro naši diecézi. Sady sešitků vychází postupně. Roční předplatné při odběru
prostřednictvím našeho KPC činí 210 Kč. Pomůcka slouží rodinám, děti si díky ní mohou velmi brzy
zvyknout sledovat liturgické dění a aktivně se účastnit bohoslužby slova.
Metodickou podporu pro práci se sešitky najdete na www.liturgieprodeti.cz, jejíž součástí jsou i metodiky
vytvářené naším centrem jako podklad pro katechezi nebo homilii s dětmi vycházející z nedělních
liturgických čtení.
4

Občasník KPC HK – č. 4 – školní rok 2014–2015

strana 5

RŮZNÉ

 TEMATICKÉ PLÁNY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014–2015
Jako každoročně, prosíme, abyste nám zaslali do 31. srpna 2015 tematické plány, podle kterých jste
vyučovali náboženství nebo vedli systematickou katechezi dětí do 15 let. Formulář k tematickému plánu
je součástí přílohy nebo jej můžete stáhnout z našich stránek http://www.bihk.cz/pastorace/katechetickecentrum/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.

 KANONICKÉ MISE
Každý, kdo ve farnosti vyučuje náboženství nebo vede katecheze a není knězem nebo jáhnem
ustanoveným pro danou farnost, potřebuje k této činnosti oficiální pověření církví – tzv. kanonickou misi.
Připomínáme katechetům, kteří obdrželi kanonickou misi na jeden školní rok 2014/2015 nebo na tři
školní roky v roce 2012/2013, právě končí její platnost.
Požádejte svého duchovního správce, aby vám zažádal o novou.
Pravidla pro udělování kanonických misí i formulář k vyplnění jsou k dispozici na internetových
stránkách KPC: http://www.bihk.cz/pastorace/katecheticke-centrum/ke-stazeni.

 PAPEŽ FRANTIŠEK VYHLÁSIL ROK MILOSRDENSTVÍ
V období velkých změn je církev povolána, aby zvlášť nabízela znamení Boží přítomnosti a blízkosti,
uvedl papež František při slavnostním vyhlášení Mimořádného roku milosrdenství. Ten začne 8. prosince
2015 a potrvá do 20. listopadu 2016. Český překlad buly Misericordiae Vultus (Tvář milosrdenství), jíž
papež rok Božího milosrdenství vyhlásil, lze vyhledat na www.tisk.cirkev.cz. Speciální webové stránky
v sedmi světových jazycích najdete na adrese http://www.im.va.
Naše centrum má v úmyslu podpořit prožívání tohoto roku přípravou nových materiálů k přípravě na
slavení svátosti smíření (nejen té první, ale průběžně). Podrobněji tento úmysl představíme na podzimním
kole oblastních setkání katechetů.
Zpět na obsah

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA
Vážené katechetky, vážení katecheté, milí přátelé misií!
Nedávno jsme s dětmi z Papežského misijního díla dětí oslavili Den PMDD, který v misijním měsíci říjnu
roku 2005 ustanovila Česká biskupská konference na 1. červen. Tento svátek slaví děti i v jiných zemích,
i když ne vždy 1. června.
Francouzský biskup Charles de Forbin Janson, zakladatel Papežského misijního díla dětí, více než před
170 lety vyzval křesťanské děti, aby pomáhaly Církvi v jejím poslání evangelizace svojí modlitbou, obětí
a gesty solidarity. Dnes je více než 15 milionů dětí v 112 zemích světa aktivně zapojeno do práce pro
Papežské misijní dílo dětí.
5
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Nadšených mladých misionářů je v naší zemi již přes dva tisíce dvě stě ve více jak 170 Klubkách,
která jsou rozesetá po celé republice. Snaží se aktivně pomáhat dětem v misijních zemích a s pomocí
svých vedoucích se zapojují do různých tvořivých aktivit ve svém okolí.
Vzhledem k tomu, že se jedná o papežské misie, podpořil význam tohoto misijního dne dětí i papež
František:
„Světový misijní den dětí je svátek dětí, které prožívají dar víry a modlí se, aby Ježíšovo světlo
dosahovalo ke všem dětem světa. Vybízím vychovatele, aby u maličkých pěstovali misijního ducha.
Děti a mladí ať nejsou uzavření, ale otevření; ať vidí široký horizont a jejich srdce se k němu ubírá,
aby se mezi nimi zrodili svědkové Boží něhy a zvěstovatelé evangelia. Obraťme se nyní k Panně
Marii a prosme ji o ochranu pro všeobecnou církev, aby v celém světě šířila Kristovo evangelium,
světlo všech národů. Kéž nám neustále umožňuje být na cestě a putovat pozorně, neúnavně
a odvážně.“
V České republice slavíme tento den s letošním mottem: Pojďte ke mně všichni. (Mt 11, 28).
Tento den je spojen s celostátní Misijní poutí, na kterou všechny srdečně zveme 13. června 2015
do Vranova nad Dyjí!
V měsíci září připravujeme tradiční Misijní den 2015, který proběhne opět v Římskokatolické
farnosti Choceň v sobotu 19. září 2015 s bohatým programem pro děti i dospělé. Podrobné informace
Vám zašleme co nejdříve, abyste se setkáním mohli počítat a naplánovat si vše potřebné. Pozvání
s programem bude na našich webových stránkách www.missio.cz.
Další pozvánka je na Misijní víkend od 6. - 8. 11. 2015 ve Špindlerově Mlýně. Lektorem je Mgr. Leoš
Halbrštát - Národní ředitel PMD a Mgr. Bronislava Halbrštátová - ředitelka PMD za královéhradeckou
diecézi. Tato akce je určena pro všechny zájemce, kteří se chtějí seznámit s misiemi, zapojit se do pomoci
potřebným, načerpat nové nápady a inspiraci.
Ve dnech 1. – 6. června 2015 proběhlo každoroční Generální shromáždění Papežských misijních
děl v Římě. Zúčastnili se ho národní ředitelé PMD přibližně ze 120 zemí všech kontinentů. Českou
republiku zde zastupovali Mgr. Leoš Halbrštát, Národní ředitel Papežských misijních děl, který při
audienci vyřídil papeži Františkovi pozdravy od českých misionářů.
Více informací s fotogalerií najdete zde: http://www.missio.cz/headline/skoncilo-generalni-shromazdenipmd-rim-2015/
Sledujte naše webové stránky s aktualitami a zprávami i náš facebookový profil, kde Vám každý den
přinášíme řadu příspěvků z aktuálního dění v PMD, myšlenky na den i inspirující slova papeže Františka:
https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila
Děkuji všem, kteří v rámci Noci kostelů připravili ve farnostech misijní program, děkuji za vedení
Misijních klubek a všem malým misionářům za jejich odhodlání v plnění krásných misijních závazků!
V neposlední řadě děkuji celému týmu KPC v Hradci Králové za výbornou spolupráci a těším se na další!
Přeji všem krásné a požehnané dny!
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, číslo účtu: 72540444/2700.
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 2014–2015
Datum:

Název:

Čas:

Místo
konání:

13. – 17. 7. 2015

Letní katechetický seminář na téma
„Velikonoce v katechezi“

od pondělního
oběda, konec
v pátek obědem

HK - Kukleny

31. 8. 2015

Využití multimediálních
pomůcek ve výuce

9:00 – 15:00

HK – NA

Semináře projektu VKD
lektor: Marie
Zimmermannová

15. 9. 2015

Křesťanské osobnosti českých dějin
a jejich státní svátky I

9:00 – 13:00

HK – NA

Semináře projektu VKD
lektor: Jana Kobylíková

19. 9. 2015

Diecézní katechetické setkání

9:30 – 16:00

HK – NA

stejný termín jako
Diecézní setkání
ministrantů

19. 9. 2015

Diecézní setkání ministrantů

HK

19. 9. 2015

Misijní den 2015

Choceň

21. 10. 2015

Křesťanské svátky spojené
s lidovými tradicemi a zvyky

9:00 – 13:00

HK – NA

Semináře projektu VKD
lektor: Jana Kobylíková

22. 10. 2014

Křesťanské svátky spojené s
lidovými tradicemi a zvyky

9:00 – 13:00

HK – NA

Semináře projektu VKD
lektor: Jana Kobylíková

Poznámka:

Poznámka: zkratka HK – NA znamená „Hradec Králové – Nové Adalbertinum“.
Diecézní setkání dětí plánujeme na květen 2016. Další nabídky budou průběžně doplňovány.

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého; vydáno pro vnitřní potřebu 10. 6. 2015
Číslo připravily: Marie Zimmermannová, Simona Kubová, Jana Kobylíková a Iva Čiperová
Poštovní adresa: Biskupství královéhradecké, Katechetické a pedagogické centrum, Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové,
tel.: 495 063 420 (Zimmermannová, Kobylíková, Kubová, Nerudová, Chmelíková, Klabanová, Chmelík, 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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